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Marta Bayerová senátorkou
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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma. Vydavatel: Občanské sdružení ALMA, 67201 Dobelice 1 

EVROPSKÁ JEDNIČKA ZA NEJNIŽŠÍ CENY 

/Znojemsko/ Volby do Senátu 
ČR za obvod č. 54. Znojmo vy-
hrála Marta Bayerová (KSČM), 
a bude tak pro příští čtyři roky 
senátorkou za Znojemsko.

V druhém kole se utkala s Pet-
rem Nezvedou (ODS) a v poměru 
69,3 : 30,7 zvítězila při voličské 
účasti 33%. Nově zvolené sená-
torce jsme položili dvě otázky. 

Jaké byly Vaše pocity, když jste 
se dozvěděla o vítězství?

Především to pro mě a pro moji 
rodinu byla obrovská úleva. Po 
všech těch vulgárních útocích, 
kterým jsem před volbami muse-
la čelit, se mě najednou zmocnil 
pocit jisté satisfakce. V prvé řadě 
bych však chtěla poděkovat všem 
občanům na Moravskokrumlov-
sku, kteří to se mnou vydrželi až 
do konce a jak v 1. tak i ve 2. kole 
senátních voleb mi dali svůj hlas. 
Takže ještě jednou - mnohokrát a 
upřímně Vám děkuji, je to naše 
společné vítězství. Doufám, že 
s mnohými z Vás se brzy opět 
setkám osobně.

Do jaké záležitosti se pustíte 
v křesle senátorky nejdříve?

Nejdříve se musím v senátu 
trochu rozkoukat. Nicméně určitě 
budu chtít pokračovat v tom, čemu 
jsem se věnovala ve sněmovně. 

Jedná se o veřejnou správu a 
regionální rozvoj (ve sněmovně 
jsem byla místopředsedkyní 
tohoto parlamentního výboru), 
nebudu se bránit ani problematice 
ve školství.  Ať už máme na senát 
názor jakýkoli (osobně nepovažuji 
jeho existenci za nutnou), je třeba 
ho respektovat. Už kvůli politic-
kému vlivu. Po těchto volbách se 
do značné míry podařilo otupit 
výraznou převahu senátorů za 
ODS, což dává určitou naději, 
že by nyní mohly v senátu projít 
některé důležité zákony (na mysli 
mám zejména oblast sociální a 
zdravotnictví) ve prospěch občanů 
České republiky. 

Oslovili jsme i neúspěšného 
kandidáta Petra Nezvedu.

Jak vidíte výsledek klání mezi 
Vámi a paní Bayerovou?

Samozřejmě, že jsem čekal 
lepší výsledek, ale vyhrát může 
jen jeden a já Martě Bayerové 
gratuluji. Zároveň děkuji všem 
voličům, kteří mi dali svůj hlas.

Vyvodíte nějaké osobní závěry, 
projeví se to i v práci na Znojem-
ské radnici?

Samozřejmě, že výsledek 
podrobím spolu se svým týmem 
pečlivé analýze, příčin porážky je 
určitě několik. Na práci na radnici 

se to projevit nemůže, komunální 
volby jsou za dva roky, jsme tedy 
v polovině volebního období. 

Máme rozpracovanou řadu pro-
jektů a čeká nás spousta práce
na jejich realizaci.              /mask/

/Ivančice/ Výsledky senátních 
voleb na Znojemsku mají i přímý 
dopad na radnici v Ivančicích. Bý-
valá poslankyně Marta Bayerová 
(KSČM) opustila poslaneckou 
sněmovnu a stala se senátorkou. 
Na její uvolněné místo ve sněmov-
ně nastoupil další v pořadí na kan-
didátce, a tím není nikdo jiný než 
starosta Ivančic Vojtěch Adam. 

Ten byl v pondělí 27. října přijat 
předsedou poslanecké sněmovny, 
který mu předal osvědčení o zís-
kání mandátu člena PS Parlamen-
tu ČR. Ve středu složil poslanecký 
slib. Proto jsme mu v této souvis-
losti položili několik otázek.

Co budete v první řadě prosa-
zovat pro region Ivančicka? 

Pro náš region budu prosazovat 
především zlepšení ekonomic-
kých podmínek pro jeho rozvoj a 
dostupnost. Tedy nejen na úrovni 
PS, ale především Jihomorav-
ského kraje, kde bych měl být 

členem řídící rady regionálního 
operačního programu NUTS II. 
jihovýchod.  V PS bych se chtěl 
věnovat zejména organizaci a 
fungování zdravotnického sys-
tému. Otázkou je, kolik se toho 
za funkční období PS, které ještě 
zbývá, dá stihnout.

Zůstanete i nadále starostou 
Ivančic a pokusíte se obě funkce 
skloubit, nebo ne?

Členy PS a senátu je mnoho 
starostů a primátorů, tyto funkce 
tedy lze spojit velmi dobře a je to 
i velkou výhodou. Starostou měs-
ta Ivančice zůstanu a z pozic, kte-
ré budu zastávat, se budu snažit 
přinést našim spoluobčanům co 
největší užitek. Z tohoto hlediska 
je nesmírně důležité mít připra-
vené /anebo na nich urychleně 
pracovat/ dobré projekty.

V případě, že se vzdáte sta-
rostování, jaký bude další vývoj
na radnici po Vašem odchodu?

Jak jsem uvedl, spojení PS a 
funkce starosty může být výhod-
né a je to otázka organizace práce 
jak na radnici, tak lidí kolem mě 
v PS. Nehledě k tomu, že v době 
moderních komunikačních pro-
středků, kdy bude zasedat PS, 
není v podstatě spojení on-line 
žádný problém. 

Co jste jako první projednával 
a o čem hlasoval ve sněmovně?

Kromě procedurálních hla-
sování se jako první ve středu 
29.10. projednával vládní návrh, 
který se předkládá Parlamentu 
České republiky k vyslovení 
souhlasu s ratifi kací Dohody 
mezi Českou republikou a Spoje-
nými státy americkými o zřízení 
radarové stanice protiraketové 
obrany Spojených států v České 
republice, podepsané dne 8. čer-
vence 2008 v Praze (sněmovní 
tisk 621) - prvé čtení, dále např. 
návrh novely zákona o rozhla-

sovém a TV vysílání, návrh na 
vydání zákona o významné tržní 
síle a jejím zneužití a mnoho 
dalších předloh. Vše lze najít na 
webu poslanecké sněmovny.

Jak jste se zorientoval v par-
lamentu? 

Parlamentní budovy jsou ne-
skutečný labyrint a není možné se 
ihned orientovat. Zatím jsem rád, 
když trefím na poslanecký klub, 
do své kanceláře, do hlavního jed-
nacího sálu sněmovny a do restau-
race na jídlo. Určitě se to zlepší, 
protože zatím nikoho v chodbách 
a zákoutích sněmovny nenašli, 
kdo by zemřel žízní nebo hladem, 
protože nenašel cestu. Orientace 
mezi poslanci mi nedělá problém.

Vaše první pocity ze sněmovny?
Pocity jsou spíše dobré, jde o 

zvyk na jiný způsob práce v po-
slanecké sněmovně. Mým cílem 
je pokusit se získat pro náš region 
co největší prospěch.             /jak/

Starosta, poslanec a krajský zastupitel v jedné osobě

BOJ NEBYL VŽDY ČISTÝ 
/Region/ Období před volbami, kdy se jednotliví kandidáti ucházejí 

o přízeň voličů, by mělo být ve znamení korektnosti. Mělo být, ale 
v mnohých případech tomu tak není. V letošních senátních volbách na 
Znojemsku se objevilo hned několik případů nekorektního boje. Meto-
dy politických protivníků se různí. Jako první se na veřejnost dostala 
aféra se strháváním a přelepováním plakátů Petra Nezvedy. Plakáty 
mizely, jiné byly opatřeny přelepkou. Ten druhý, spíše úsměvný případ 
má i svého známého „viníka“. Byl jím zastupitel Brna-střed za Stranu 
zelených Svatopluk Bartík. Samolepky překryly původní slogan Petra 
Nezvedy „Znojmo - město s přívlastkem“. Místo něj se objevil nápis 
„Znojmo - město s narcisem“. Martě Bayerové zase někdo prostřed-
nictvím emailů vyhrožoval zabitím. Objevily se i anonymní telefonáty. 
Ta se v této souvislosti obrátila na Policii ČR. „Přijali jsme trestní 
oznámení od Marty Bayerové na neznámého pachatele, který jí poslal 
několik výhružných emailů, a dále na telefonáty obyvatelům Znojem-
ska snažící se ovlivnit výsledek voleb. Celou záležitost nyní šetříme 
pro podezření z trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti 
jednotlivci a dále pro trestný čin maření přípravy a průběhu voleb. Pa-
chateli podle trestního zákona hrozí až tři léta vězení. Po přijetí ozná-
mení jsme učinili taková opatření, aby se paní poslankyni nic nestalo,“ 
uvedla mluvčí Policie ČR Znojmo Lenka Drahokoupilová.    /mask/

Sbírka se rozrostla
/Oslavany/ V letošním roce byla díky iniciativě radního Václava 

Coufala zahájena sbírka směřující ke shromáždění fi nančních prostřed-
ků, které umožní rozběh výstavby nové smuteční obřadní síně v pro-
storách u oslavanského hřbitova. Ve městě je průběžně umisťováno 
17 pokladniček a je zřízen u České spořitelny, a.s. zvláštní bankovní 
účet č. 20036-2026331309/0800, kde se fi nanční hotovosti shromáž-
děné z pokladniček ukládají a na který lze také příspěvky zasílat. Do 
nedávné doby bylo na účet uloženo 26.295 korun. Tato částka se však 
významně navýšila díky pokladničce umístěné u brány oslavanského 
hřbitova o letošních dušičkách, kde se jenom za tři dny sbírka rozrost-
la o dalších 22 518 korun. „Děkujeme všem, kteří se zapojili do této 
sbírky, děkujeme za každou částku, kterou přispíváte. Je třeba také 
poděkovat oslavanským zastupitelům Václavu Coufalovi, Janu Jedlič-
kovi a Pavlu Ficovi a ostatním občanům, kteří trpělivě strážili sběrnou
pokladničku u brány hřbitova,“ ocenil starosta Vít Aldorf.   /jak/

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

ODTAHOVÁ SLUŽBA
tel.: 733 569 624 • 731 816 617

Moravský Krumlov • Ivančická 483
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Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

REMAPLAST
www.remaplast.cz

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

PRODEJNA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

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

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

ČESKÝ VÝROBEK

PRODEJNA

VYUŽIJTE

ZAVÁDĚCÍCH CEN!

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

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

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402 

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY

motocykly • osobní auta • dodávky
NOVĚ PŘEZOUVÁNÍ AGRO KOL

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

OSLAVANY
Společnost zabývající se strojírenskou 

výrobou převážně pro automobilový 
průmysl přijme do pracovního poměru:

• INŽENÝRA KVALITY
   SE ZNALOSTÍ AJ
• PROVOZNÍHO
   ELEKTRIKÁŘE
• BRIGÁDNÍKY
   DO VÝROBY

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

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

Opravy možná v roce 2011
/Region/ Na silnici z Pohořelic do Znojma přibudou nové mimoú-

rovňové křižovatky a rozšíří se její profi l. Takové jsou závěry týkající 
se její plánované rekonstrukce. Tato rychlostní silnice je významná 
dopravní tepna regionu jižní Moravy. Jelikož kolejová doprava není 
v tomto regionu plně rozvinuta, přenáší silnice I/53 téměř 100% dopra-
vy. Význam silnice podtrhuje i skutečnost, že vedle spojení dvou největ-
ších jihomoravských měst zajišťuje i druhé nejvýznamnější napojení na 
síť rakouských silničních tahů na jihu Moravy. Dopravní zátěž v úseku 
Pohořelice – Znojmo dosahuje v současnosti až 10 tisíc vozů denně. 
Z tohoto důvodu se také bude rekonstruovat. Vozovka bude vyrovnána, 
o tři metry rozšířena a z dvouproudové se stane tříproudá. Nově také 
vzniknou nové mimoúrovňové křižovatky v Miroslavi a Pohořelicích. 
„Vzhledem ke vstupním parametrům je nyní projektová příprava ve 
stupni Dokumentace pro územní rozhodnutí. Právě vliv začlenění mi-
moúrovňových křižovatek do projektové přípravy je hlavním úkolem 
současného řešení. Předpokládá se, že projektová dokumentace celého 
úseku, který je rozdělen na 4 stavby, bude dokončována postupně tak, 
aby mohlo být do konce prvního pololetí r. 2009 zažádáno o územní 
rozhodnutí,“ sdělila Martina Vápeníková, mluvčí Ředitelství silnic a 
dálnic. V případě zajištění fi nančních prostředků je možno uvažovat 
o harmonogramu, kdy odsouhlasené řešení tahu celé silnice by mohlo 
být hotovo v létě příštího roku, stavební povolení koncem roku 2010
s tím, že fakticky by se stavba zahájila na jaře 2011.                   /mask/

Více světla v ulicích
/Oslavany/ Na ulici Sportovní probíhají zemní práce, které souvisí 

s pokládkou vedení NN. Město se k tomuto přidalo se svojí vynucenou 
investicí za téměř 300 tisíc korun. Jedná se o nové veřejné osvětlení. 

V ulici Náporky v minulém roce proběhla pokládka kabelů NN, 
veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů. Při těchto pracích byla zcela 
zdemolována žulová dlažba. Povrch byl na četných místech propaden 
a téměř nesjízdný. Občané si radním právem na stav silnice stěžovali. 
Město se ale zdráhalo do této komunikace vkládat prostředky, protože 
fi rmy, které prováděly zemní práce, měly smluvně sjednáno opětovné 
zapravení komunikace. Firma, která prováděla zemní práce pro O2, se
jako poslední zhostila této povinnosti. Došlo k celoplošné opravě.  /jak/

Budíček zařídí zvonička 
/Padochov/ Díky fi nanční rezervě v rozpočtu města se radní dohodli 

na tom, že zvonička v Padochově bude opravena. „Po dohodě s fi rmou 
E-On se podařilo získat fi nancování na zhotovení elektrické přípojky. 
Ta je nutná k tomu, aby mohlo být nainstalováno automatické zvonící 
zařízení. Zvonění by mělo být osazeno v průběhu listopadu a pokud i 
v té době bude dokončena přípojka s elektrickou instalací, tak by ještě 
v letošním roce mohly zaznít první tóny z padochovské kapličky,“ 
vysvětlil Vít Aldorf, starosta Oslavan. Je to nezvyklá věc, na kterou 
si snad postupně všichni občané zvyknou, byť v Oslavanech zpočátku 
ranní zvonění v šest hodin bylo podrobeno velké kritice.               /jak/

/Brno/ Koaliční vyjednávání o 
tom, kdo a jak bude určovat vý-
voj v Jihomoravském kraji, zatím 
nemá konkrétní výsledky. Michal 
Hašek, lídr jihomoravské ČSSD, 
je jak bohatá nevěsta z gruntu 
a vybírá si partnera. Nápadníci, 
kteří by přicházeli v úvahu, se 
ale do případného vztahu moc 
nehrnou. Lidovci i ODS podporu 
menšinové rady, kterou sociální 
demokracie navrhuje, odmítli, a 
naopak KSČM by ráda zaujala 
místo po boku ČSSD. To zase - 
alespoň prozatím - odmítá Michal 
Hašek. To, že podporu socialisté 

potřebují, je jisté, protože nemají 
potřebnou nadpoloviční většinu. 
Zatím je vše v jednání a vývoj 
příštích dní ukáže možný směr. 
I když situace se může nečekaně 
vyjasnit, jak tomu bylo například 
v sousedním kraj Vysočina.

Důležité také je, zda ČSSD 
bude ochotna udělat případné 
ústupky. Čas ale běží a to hraje 
do karet především případným 
nápadníkům. Jednání se ne-
mohou táhnout donekonečna. 
Ustavující zasedání krajského 
zastupitelstva se musí konat nej-
později do 16. listopadu.     /jak/

Vyjednávání na mrtvém bodě

/Jevišovice, EDU/ V úterý se 
v Jevišovicích v objektu zrekon-
struované historické sýpky sešli 
představitelé mikroregionů, obcí 
a měst, aby společně zhodnotili 
dosavadní spolupráci s jejich 
partnerem - Skupinou ČEZ. 

Projekt Partnerství pokračuje
v okolí JE Dukovany během celé-
ho roku 2008. Finanční prostřed-
ky směřují převážně do zkvalit-
nění infrastruktury cestovního 
ruchu a podpory komunitního 
života obcí a měst. 

„Šéfové mikroregionů a staros-
tové centrálních obcí jsou našimi 
reklamními partnery a reklamní 
sponzoring vedeme právě přes 
tyto subjekty. V množství 140 
obcí, které leží v dvacetikilome-
trovém pásmu jako uchopitelná 
množina. Dnes si tu předáváme 
zkušenosti. Například některé 
mikroregiony dělají méně akcí, 
ale viditelnějších, a některé fi nan-
ce rozdělí  na spoustu menších 
akcí. Pro nás jsou oba přístupy 
přijatelné, ale větší akce se lépe 
zviditelňují a jsou méně pracné. 
Očekáváme i nápady, jak dál. 

Například pan místostarosta Volf 
navrhl, že by bylo vhodné pořídit 
mobilní podium. Je potřeba to 
ekonomicky propočítat a najít 
využití, ale bude problém, když 
dva budou chtít stejný termín,“ 
informoval Petr Spilka, mluvčí 
Jaderné elektrárny Dukovany.

V letošním roce se fi nance dělí 
na dvě základní části. „Po oran-
žové 2008“ skrývá podporu ces-
tovního ruchu a „Oranžový rok 
2008“ je celoroční kalendář akcí 
probíhajících v regionu EDU. Se 
sloganem „S námi se neztratíte“ 
a „Po oranžové“ byly doznačeny 
stávající cyklostezky, doplněno 
turistické a informační značení 
a odpočívky. Loňský start lodní 
dopravy na Dalešické přehradě 
se jeví jako velice úspěšný i podle 
letošního vysokého počtu bezpeč-
ně přepravených cestujících.

„Mě utvrdilo jednání v tom, 
že deklarovaných 50 milionů už 
nejde jen do dvacetikilometrové-
ho pásma, ale rozšiřuje se daleko 
za tyto hranice. Mám obavu, že 
pokud to půjde takovýmto tem-
pem dál, tak za chvíli budeme 

v Brně, Jihlavě, Znojmě, protože 
peníze na bakalářské a střední 
vzdělávání není v okruhu dva-
ceti kilometrů. Na druhou stranu 
je třeba si uvědomit, že peníze, 
které jdou do mikroregionů, jsou 
přínosem, ale je jich velice málo. 
Řada akcí právě v malých obcích 
nebyla zmíněna, přitom zde ti 
lidé dělají, na což se zapomíná. 
Ale například Energoregion 2020 
dostal od Nadace ČEZ 1,5 mili-
onu korun na interaktivní tabule. 
Chtěli bychom se vrátit do roku 
2007, kdy jsme obdrželi téměř 6 
milionů korun,“ vysvětlil starosta 
Josef Zahradníček ze Studence.

„Jsme trochu v jiném reži-
mu, protože máme podepsanou 
smlouvu o partnerství, z čehož 
nám plynou některé fi nanční pro-
středky. To, co děláme pro naše 
občany z dotačních peněz, je té-
měř stejné jako v jiných obcích. 
Je to pro nás zároveň poučné 
a myslím si, že i ČEZ rád sly-
ší poděkování. Je důležité, aby 
elektrárna byla občany přijímána 
tak jako dosud, aby případné 
rozšíření a budování podpořilo 
také další rozvoj mikroregio-
nu. Chceme něco pro občany 
vytěžit,“ doplnil Jiří Kostelník,
starosta Rouchovan.         /mask/ 

Představitelé obcí volají po dalších penězích

Aleje kaštanů půjdou k zemi
/Oslavany/ Dvě kaštanové aleje u zámku budou pokáceny, protože 

jsou přestárlé, revitalizací projde i zeleň na hřbitově „Celá záležitost 
má vazbu na získání nemalých fi nančních prostředků z fondu EU, které 
při dodržení veškerých podmínek znamenají až devadesáti procentní 
dotaci pro město. Vedení města oslovilo odborného architekta, který se 
zabývá přípravou tohoto projektu, byť s problémy s časovým plněním. 
Projekt je již k dispozici s tím, že se připravuje žádost na dotační vý-
zvu. Pokud by vše dobře dopadlo, tak na hřbitově i na zbývajících ale-
jích dojde k podstatným změnám ve vzhledu, ale i funkčnosti,“ uvedl 
jeden z důvodů starosta města Vít Aldorf. Na hřbitově je velká absence 
zeleně a stávající je z části nevhodná. Zde se bude jednat o dosadbu 
a úpravu kolumbária, vybudování rozptylové loučky a celkovému 
zkulturnění prostor. Velkou míru své odpovědnosti do celé přípravy 
projektu vnášela komise pro životní prostředí, která projekt korigovala, 
hlavně co se týká zeleně na hřbitově. Již dlouhá léta jsou kritizována 
místa, kde je příliš mnoho tújí, ze kterých se lámou větve a padají na 
hroby, ale i listnatých stromů, které způsobují zanášení hrobů spada-
ným listím. Podařilo se najít kompromis mezi rozmístěním dřevin a 
druhovou skladbou nových dřevin na hřbitově. 

Složitější situace nastane u zámecké aleje. V tomto případě jde o sr-
deční záležitost mnoha obyvatel města. Kaštanová alej vedoucí z ulice 
Mlýnské ke vchodu do zámku je navržena ke kompletnímu odstranění 
a následné výsadbě nových stromů. „Problémem je, že stávající kaštany 
jsou přestárlé, proschlé a z toho důvodu i nebezpečné. Proto nezbude 
nic jiného, než stromy vymítit a místo nich vysadit nové. Alej kaštanů 
by měla nahradit alej lipová, která by se měla stát krásným vstupem do 
zámku. Snahou je, aby se nejednalo o malé stromky, ale o vzrostlejší 
stromy,“ vysvětlil Vít Aldorf. Je jasné, že krása nové aleje se ukáže
až novým generacím tak, jak je tomu u stávajících kaštanů.           /jak/
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Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Dnes několik zpráv ze světa jaderné energetiky:
V Rusku na JE Leningradská byla zahájena výstavba dvou nových 

jaderných bloků typu AES-2006 (1170 MW) pod názvem Leningrad II.
Zemní práce probíhají již od poloviny roku 2007 a v říjnu letošního 
roku byla zahájena betonáž základové desky. Výstavba těchto bloků je 
součástí federálního programu rozvoje ruské jaderné energetiky, který 
pokrývá období 2007 až 2015. První blok má být dokončen v roce 
2013 a druhý o rok později. Vzhledem k tomu, že jaderné bloky toho-
to typu mají na Leningradské JE postupně nahradit stávající 4 bloky 
RBMK 1000 (kterým končí licence již v letech 2019-2026), tak se zde 
plánuje postavit ještě další 4 bloky AES 2006.

Ve světě se začíná projevovat vysoká poptávka po odbornících 
s jaderným vzděláním a kvalifi kací v jaderné energetice. Personální 
útvary po celém světě shání tisíce nových pracovníků do jaderného 
rezortu. Iniciativa je vyvolána zejména požadavky energetických doda-
vatelských společností, které staví nebo se chystají stavět nové jaderné 
reaktory, ale vysoká poptávka přichází i z odborných státních úřadů. 
Iniciativa Občanské bezpečnostní komise uspořádat seminář na výše 
zmíněné téma je tedy naprosto v souladu se světovým  vývojem.

Na JE Dukovany byla 3. 11. 2008 ukončena odstávka 1. bloku a to 
s předstihem 1,5 dne. Posledním blokem, který bude letos odstaven, 
je blok č.4. Odstávka bude zahájena 7. 11. a potrvá 32 dní. Typově se 
jedná o střední odstávku. Je do ní zahrnuta nejen výměna jedné pětiny 
paliva, ale i řada investičních akcí a technických vylepšení.

3.11.2008, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

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

ravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 
Bydlím nyní s přítelem, se kterým mám dítě. Toto dítě má příjmení 

po příteli, přítel si s moji pomocí nedávno koupil byt, který je však 
napsán pouze na něho, i když jsem do něj dávala také nějaké úspo-
ry. Chtěla bych se zeptat, co mám podniknout, abych měla také ně-
jakou jistotu, abych měla s dítětem v případě potřeby, kam jít. Taky 
bych se chtěla zeptat, jak to bude se synem (2 roky), když bych chtěla
od přítele odejít, zůstane automaticky se mnou? 

Pokud jde o bytovou situaci, nejvhodnější by bylo, jestliže jste nějaké 
peníze do koupě bytu investovala, aby na Vás přítel nějaký spoluvlastnický 
podíl na bytě převedl, např. formou darování poloviny bytu. Můžete také 
uzavřít smlouvu o půjčce na peněžní prostředky, které jste do domu inves-
tovala. Jinak jsou samozřejmě i jiné možnosti (např. věcné břemeno), ale 
ty nejsou dle mého názoru natolik vhodné. U nesezdaných vztahů mezi 
Vámi totiž neexistuje žádné majetkové společenství, jako je u manželů 
společné jmění manželů, a proto se mi jako nejvhodnější jeví právě převod 
spoluvlastnického podílu na Vás.

Pokud jde o Váš dotaz týkající se společného dítěte, tak je na prvním 
místě Vaše dohoda s přítelem, jak o další výchově syna, tak i o výživném 
druhého rodiče k němu. Pokud se nedohodnete musíte podat návrh k soudu 
a soud rozhodne, u koho bude dítě v péči a kdo bude hradit výživné. Soud 
nerozhoduje automaticky o péči matky, i když ve většině případů dítě zůstane 
v její péči. Soud by však měl hodnotit celkově zájem dítěte (pokud je větší, 
je třeba brát i jeho názor v potaz) a dále možnosti rodičů, kdo je lépe schopen 
zabezpečit výchovu dítěte. Pokud o výchovu dítěte mají zájem oba rodiče, 
může soud rozhodnout i o tzv. společné či střídavé výchově, proto ale musí 
být splněny další určité podmínky. 

Jako zaměstnavatel jsem přijal do pracovního poměru zaměstnan-
kyni na dobu určitou, 4 měsíce před ukončením doby trvání pracovní 
smlouvy nastoupila zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. V sou-
časné době tedy nevím, jak mám dále postupovat, může zaměstnankyni
skončit pracovní poměr, nebo musím čekat, až se vrátí z rodičovské dovo-
lené zpět do práce za 3 roky. Děkuji za odpověď. 

Skončení pracovního poměru na dobu určitou je specifi ckým druhem 
skončení pracovního poměru a je upraveno v § 65 zákoníku práce, pracovní 
poměr na dobu určitou je možné samozřejmě ukončit i jinými způsoby (do-
hodou, výpovědí či okamžitým zrušením). Pokud však vezmeme v úvahu 
skončení pracovního poměru právě pouze uplynutím doby, tak je z tohoto 
hlediska důležitý § 65 odst. 2 zákoníku práce, v němž je uvedeno, že pokra-
čuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele 
dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. 
Dle mého názoru je tedy třeba v případě ukončení pracovního poměru 
uplynutím doby v době mateřské dovolené pouze oznámit zaměstnankyni,
že máte či nemáte zájem na dalším trvání pracovního poměru. Pokud ne-
máte zájem na dalším trvání pracovního poměru, tento poměr dle mého 
názoru končí uplynutím doby. Pokud máte zájem o další trvání pracovního 
poměru, uzavřený pracovní poměr se mění na dobu neurčitou, jak to před-
vídá právě § 65 odst. 2 zákoníku práce.

§

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin

IERACO - WECH a.s.

OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov

PRODEJ 

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENÍ

společnost ASTRE s.r.o.
Mezírka 1, 602 00 Brno
tel.: 541 211 069, fax: 541 240 889

pobočka Znojmo, Sokolská 39,
tel.: 515 225 696, fax: 515 225 699

pobočka Třebíč, Karlovo nám. 25 
(budova Centrum bydlení),
tel./fax: 568 423 764

ZÁRUKA 10 LET !!!

www.plastovaoknafi nstral.cz

•  Okna PVC
•  Okna hliník
•  PVC/Al
•  Okna dřevo/Al
•  Vchodové dveře
•  Posuvné dveře
•  Shrnovací dveře

•  Zimní zahrady
•  Zakrytí bazénů
•  Okenice
•  Rolety
•  Síťky proti hmyzu
•  Stínící technika
•  Parapety

/Vysočina/ Také na Vysočině 
krajské volby vyhrála ČSSD. Po 
necelých dvou týdnech zasedly 
k jednacímu stolu vyjednávací 
týmy zainteresovaných stran.

Vyjednavači za ČSSD se-
známili zástupce ODS a KDU-
-ČSL s rozhodnutím Krajského 
předsednictva ČSSD vládnout 
v kraji Vysočina menšinově. To 
znamená obsadit devítičlennou 
Radu kraje pouze kandidáty za 
ČSSD. Následně ČSSD požáda-
la o podporu při volbě takto slo-
žené jednobarevné krajské rady. 
Zároveň byli zástupci ODS a 
KDU-ČSL vyzváni, aby sděli-
li, co za případnou vyjádřenou 
opoziční podporu jednobarevné 
sociálně-demokratické radě 
kraje žádají.

„Zástupci za ODS a stejně tak i 
zástupci za KDU-ČSL nepřistou-
pili na nabízený politický obchod, 
který by ve svých důsledcích ne-
znamenal nic jiného než „tiché“ - 
neveřejné a neprůhledné propojení 
opozice a koalice, a navrhli jednat 
o realizaci trojkoaličního projektu 
za důstojné účasti ČSSD, ODS a 
KDU-ČSL bez jakýchkoliv dal-
ších podmínek. Výsledkem jedná-
ní by mohla být rada kraje složená 
ze zástupců ČSSD, ODS a KDU-
-ČSL a transparentní přehledná 
koaliční smlouva. Zástupci ODS a 
KDU-ČSL při předkládání návrhu 
jednat o možném vzniku trojko-
alice kromě jiného i zdůraznili, 
že návrh předkládají také proto, 
aby ČSSD předložili alternativu 
k nabízející se možnosti otevřené 
nebo tiché spolupráce ČSSD s ko-

munisty,“ uvedl Miloš Vystrčil, 
předseda Regionálního sdružení 
ODS na Vysočině.

V pozdních večerních hodinách 
potom krajská ČSSD oznámila 
médiím prostřednictvím předsedy 
Libora Joukla, že získala pro svůj 
jednobarevný projekt vládnutí 
podporu KSČM politickým ob-
chodem za místo předsedy Fi-
nančního výboru pro KSČM.

„Považujeme vzniklou situaci 
pro Vysočinu za politicky mimo-
řádně nebezpečnou a neprůhled-
nou. Pokud bude dohoda ČSSD 
a KSČM dotažena do konce, 
vznikne na Vysočině jednoba-
revná socialistická vláda, která 
díky neveřejné (tiché) spolupráci 
s KSČM může ovládat i většinu 
kontrolních funkcí, které ze zá-
kona a z logiky normálního fun-
gování politiky v demokratických 
státech přísluší opozici. Instalace 
spojence - zástupce KSČM - do 
pozice předsedy Finančního 
výboru, tj. nejdůležitějšího kont-
rolního orgánu zastupitelstva,  je 
toho prvním jasným varovným 
signálem. Vzhledem k většině 
ČSSD a KSČM v krajském zastu-
pitelstvu očekáváme s obavami 
další kroky ČSSD a KSČM, které 
by teoreticky mohly vést až k úpl-
nému ovládnutí všech kontrolních 
funkcí v krajském zastupitelstvu 
stranami KSČM a ČSSD. Pro při-
pomenutí uvádíme, že v končícím 
volebním období byli právě zastu-
pitelé za KSČM a ČSSD jako zá-
stupci opozice po celé čtyři roky 
předsedy kontrolního a fi nančního 
výboru. ODS na Vysočině proto 

vyzývá ČSSD a KSČM, aby svoji 
spolupráci přestaly skrývat a aby 
otevřeně a transparentně uzavřely 
koalici a zřekly se rozhodující role 
v kontrolních orgánech kraje pří-
slušných opozici. Současná situa-
ce, kdy vládnoucí strana si svého 
koaličního partnera umístí do řad 
opozice a následně jej začíná vyu-
žívat pro likvidaci možností opo-
zice využívat zákonných nástrojů 

pro plnění své opoziční role, je 
ohrožením standardního fungová-
ní demokracie. ODS na Vysočině 
slibuje, že udělá vše proto, aby 
byla konstruktivní opozicí a aby 
zabránila nedemokratickým a ne-
průhledným postupům, se kterými 
se snaží vstoupit do krajské poli-
tiky na Vysočině hned na začátku 
volebního období ČSSD a KSČM,“
dodal Miloš Vystrčil.             /jak/

Oranžová s červenou vládnou na Vysočině

/Padochov/ Již delší dobu 
žehrají občané v Padochově na 
bezpečnost přecházení v oblasti 
náměstíčka. Dlouhá léta byl 
přechod pro chodce požadován, 
ale dopravní inženýr okresu Br-
no-venkov nechtěl této prosbě 
města a občanů vyhovět, protože 
přímo naproti náměstíčku se na-
chází autobusová zastávka. 

Situace se významně změnila 
a povede k cíli - vybudování pře-
chodu. Jedná se o to, že autobu-
sová zastávka bude v blízké době 
nastálo přemístěna pod hasičskou 
zbrojnici, aby bylo zajištěno 
bezpečné otáčení autobusů. Nová 
zastávka bude sloužit i pro tran-

zitní autobusy směrem na Zbýšov. 
Současná autobusová zastávka 
bude odstraněna a pak již nic ne-
brání tomu, aby v daném místě byl 
vybudován přechod pro chodce. 

Aby přechod mohl být realizo-
ván, musí se vybudovat chodník, 
který zúží komunikaci na vyhláš-
kou požadovaných 6,5 metrů s ná-
sledným načárováním přechodu.

Přechod včetně osazení doprav-
ními značkami bude fi nancovat
SÚS JMK a město na své nákla-
dy vybuduje osvětlení přechodu. 
Náklady, které se týkají města, se 
pohybují v řádu 50 tisíc korun a 
náklady pro SÚS představují část-
ku 20 tisíc korun.                     /jak/

Nový přechod bude!

/Moravskokrumlovsko/ Hasiči
 zasahovali u havárie kamionu 
s nákladem řepy. Kamion se pře-
vrátil v Litobratřicích. Na místo 
vyjely tři jednotky profesionálních 
hasičů ze stanic v Hrušovanech 
nad Jevišovkou, Pohořelicích a 
Znojmě. Tahač Renault Magnum 
s návěsem se převrátil na vozovce 
uprostřed obce. Po výjezdu z pra-
votočivé zatáčky souprava skon-
čila na levém boku částečně na 
vozovce a částečně na chodníku. 
Řidič soupravy nebyl zraněn.

Na silnici se vysypala většina 
nákladu, více než 30 tun cukrové 
řepy, která ucpala celou komu-
nikaci. K úklidu řepy bylo nutné 
zajistit nakladač. Na vozidle hasiči 

udělali protipožární opatření.
Protože z tahače vytékala 

nafta, hasiči bránili jejímu úniku 
do kanalizace. U poklopu kana-
lizace vybudovali hráz ze sor-
bentu a do díry vložili ucpávku. 
Jednu palivovou nádrž tahače 
se podařilo zcela utěsnit, naftu 
odkapávající ze druhé nádrže 
hasiči zachycovali do připravené 
vaničky a nádob. Celkem zachy-
tili zhruba 100 litrů nafty. 

Po vyprázdnění zbytků nákla-
du z návěsu tahače a úklidu řepy 
rozsypané na vozovce hasiči spolu 
s osádkou vyprošťovacího jeřábu 
soupravu postavili zpět na kola. 
Další více než hodinu dokončovali 
úklid vozovky.                     /mask/

Tuny řepy ucpaly silnici

Pachatelé byli dopadeni
/Dukovany, Třebíč/ Třebíčská policie zadržela dva muže, jednoho 

devětadvacetiletého z okresu Třebíč a druhého jednadvacetiletého z Br-
na, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestného činu loupeže. Ve večerních 
hodinách dne 1. října na benzinové čerpací stanici v obci Dukovany do-
žadovali pod pohrůžkou použití střelné zbraně vydání fi nanční hotovosti. 
Obsluhující žena na útočníky hodila myš od počítače a vystrčila je ven. 
Proti mužům bylo zahájeno trestní stíhání a bude podán návrh na vzetí
do vazby. Hrozí jim trest odnětí svobody na dvě až deset let.          /jak/
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Nejtěžším zločinem
v Ivančicích je říci pravdu

Jak vše začalo. Od roku 2003 se komise územního plánování dopravy 
a investic (zkráceně KUPIDO) ve spolupráci s pracovníky MěÚ Ivanči-
ce pustila do tvorby územního plánu. Po nelehkých a dlouhotrvajících 
jednáních bylo na podzim 2006 zastupitelstvem schváleno souborné 
stanovisko ke konceptu územního plánu. „Z hlediska postupu při zpra-
cování územně plánovací dokumentace má etapa pořizování územně 
plánovací dokumentace, v níž je zpracován a projednán koncept řešení 
včetně zpracování souborného stanoviska klíčový význam, neboť se v ní 
rozhoduje o volbě alternativ nebo variant a o způsobu dokončení vlast-
ního návrhu. Na základě výsledku projednání konceptu řešení zpracuje 
pořizovatel v souladu s § 21 odst. 5 starého stavebního zákona souborné 
stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu územně plánovací dokumen-
tace, které musí obsahovat jednu vybranou variantu řešení, neboť návrh 
územního plánu je již invariantní. Pokud je souborné stanovisko zastupi-
telstvem schváleno, stává se v této podobě pro pořizovatele závazným.“ 
Tolik citace z rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR (zkráceně 
NSS), č.j. 6Ao 2/2008-49. Pak přišel nový stavební zákon (1.1.2007). 
Dle zákona byl určen pověřený zastupitel (bývalý předseda komise 
KUPIDO) pan Radoslav Skála, který ve spolupráci s vedoucím ORR 
MěÚ Ivančice Ing. Josefem Coufalem měl na základě souborného stano-
viska zpracovat návrh UPD a tento předložit k defi nitivnímu schválení 
zastupitelstvu. Oba pánové popřeli svoji dosavadní práci, nerespektovali 
souborné stanovisko ani platný stavební zákon a svévolně, bez souhlasu 
zastupitelstva provedli zásadní změny v dopravním řešení oproti schvá-
lenému konceptu. Žádný státní orgán (např. KÚ JmK) takovýto postup 
nenavrhoval, nepožadoval ani neschválil. Dodnes je záhadou, proč
a na čí popud oba pánové takto jednali. Iniciátorovi nezákonných změn, 
jehož motiv zůstává utajen, chybí odvaha se ke svému „velkému“ činu 
přihlásit. Důsledkem bezprecedentních, protizákonných kroků však
bylo nevyléčitelné onemocnění pacienta jménem UPD. 

Za podražení nohy - žlutá karta. Nespokojenost občanů vedla 
ke vzniku občanského sdružení, které na podporu svých stanovisek 
shromáždilo více jak 500 podpisů ivančických obyvatel. Jednali jsme 
u starosty města i osobně s některými zastupiteli a upozorňovali na věc-
né i procedurální nedostatky návrhu UPD, přesto proběhlo hlasování 
v zastupitelstvu dne 19.5.2008 válcovacím způsobem. Deset zastupitelů 
zvedlo ruku a vědomě hlasovalo v rozporu se zákony naší země! Ne-
znalost zákona neomlouvá ani běžného občana, natožpak zastupitele, 
který vykonává svěřenou pravomoc a skládá slib, že bude zákony této 
republiky dodržovat. V okamžiku hlasování bylo povinností zastupitelů 
vědět, zda byl, nebo nebyl dodržen v procesu projednávání UPD zákon. 
Aby zastupitelé zmírnili odpor proti UPD, schválili současně s územním 
plánem také záměr zahájit proces změn špatného dopravního řešení. 
Tento slib a obecná pasivita lidí utvrzovala vedení města v tom, že se 
nakonec nikdo neodváží proti UPD postavit. K podání žaloby u NSS, 
což je jediný legální a legitimní způsob přezkumu zákonnosti UPD, se 
naše občanské sdružení uchýlilo jako k poslední možnosti, jak změnit 
špatné dopravní řešení. Při osobním jednání na KÚ JmK jsme se totiž 
přesvědčili, že změnit základní koncepci dopravy formou změny UPD 
nelze, je nutné vypracovat nový UPD a dále, že proti dopravnímu řešení 
obsaženém v původním konceptu UPD nemá KU JmK po korektuře 
defi nice obchvatu (z návrhu do územní rezervy) zásadních námitek. 

Po žluté kartě následovala rychle karta červená. Pro mnohé bylo 
překvapením, jak efektivně a rychle funguje správní soudnictví. Již 
při prvním veřejném jednání dne 27.8.2008 padl rozsudek, proti 
kterému není opravných prostředků. NSS zrušil Územní plán města 
Ivančice z důvodu nezákonnosti! Tedy zásadní pochybení, žádné pra-
vopisné chyby, žádné slohové nesprávnosti, žádné formální nedostatky.
„V důsledku tohoto postupu, který nebyl v souladu se zákonem, tak 
byl návrh územního plánu zpracován v rozporu se souborným stano-
viskem. Obsahoval totiž variantu řešení obchvatu města Ivančice, která 
byla dodatečně projednána s odborem dopravy krajského úřadu, aniž 
by byla schválena zastupitelstvem. Předmětnou námitku navrhovatelky 
proto posoudil Nejvyšší správní soud jako důvodnou.“ Tolik opět cita-
ce z rozsudku NSS, č.j. 6Ao 2/2008-49. Zrušením UPD jsme získali 
čistý stůl a možnost dopravu řešit za krajské peníze. Pokud se město 
opět pokusí nepravdivě informovat, budeme reagovat, argumentovat 
a bránit se. Nebudeme používat vulgarizmů, urážek a nepravd. Svoje 
tvrzení podložíme důkazy, budeme hrát férově a zákonně. 

Občanské sdružení Ivančice - město pro život
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PLETEME Z PEDIGU
sobota 15. listopadu - 9.00-18.00 hod.

CELODENNÍ KURZ PLETENÍ Z PEDIGU I PRO POKROČILÉ
Ivančice, RC Měsíční houpačka o.s., cena 550 Kč včetně materiálu

čtvrtek 20. listopadu - 9.30-11.30 hod.
PLETENÍ ZVONEČKŮ

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

středa 26. listopadu od 17.00 hod.  
KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ 

KD Dolní Kounice, cena 300 Kč včetně materiálu.
Info a přihlášky na KIC Dolní Kounice, tel.: 546 420 005, pí. Rýdlová

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
e-mailem na alpedo@seznam.cz nebo na tel.: 602 782 280, Alena Pečerová

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Občanské sdružení ALMA • 672 01  Dobelice 1
nákup a prodej materiálu a výrobků • kurzy • poradenství

Po přečtení článku Ing. Naděždy 
Špiříkové MSc. ve čtrnáctideníku  
ZRCADLO ze dne 24. října 2008 
s názvem : „Zrušme zastupitelstvo, 
v Oslavanech je zbytečné“ cítíme 
povinnost na tento článek reagovat 
a uvést některé zde uvedené věci na 
pravou míru.

Po rozdělení příspěvkové orga-
nizace MŠ Oslavany na dva samo-
statné subjekty skutečně vystanula 
potřeba vybavit nový subjekt MŠ 
DUHA některými prostředky, ma-
teriálem, zařízením. Na tuto skuteč-
nost byli zastupitelé města při svém 
rozhodování upozorněni. Při řešení 
problematiky pořízení kopírovacího 
stroje se vycházelo z toho, že se ten-
to nebude pořizovat na dva, tři roky, 
ale na delší dobu, a tudíž by to měl 
být stroj střední třídy, který snese 
potřebu zvýšeného počtu kopií a 
dále by měl v sobě nést další prvky, 
které bude MŠ potřebovat – síťový 
tisk, faxový modul. Zastupitelstvu 
města byl dne 8. září ( v článku 
paní Špiříkové mylně uvedeno 15. 
září) předložen radou města návrh 
na nákup tohoto kopírovacího stroje 
ve dvou variantách výbavy s tím, že 
společnost, u které by byl pořízen, 
je ochotna dodat kopírovací stroj 

ihned s realizací platby až v roce 
2009. Zastupitelstvo skutečně ná-
kup tohoto stroje neschválilo a na 
základě předloženého protinávrhu 
z řad členů zastupitelstva přijalo 
následující usnesení - Zastupitelstvo 
města Oslavany neakceptuje ceno-
vou nabídku na dodání kopírovací-
ho stroje TOSCHIBA e-studio 350 
předloženou společností TOP SER-
VIS, s. r. o., Brno  s tím, že případný 
nákup nového kopírovacího stroje 
bude řešit ředitelka MŠ Duha Osla-
vany v rámci hospodaření této pří-
spěvkové organizace, a to v souladu 
s platnou legislativou. Vzhledem 
ke skutečnosti, že MŠ DUHA pro 
svoji činnost kopírovací stroj, fax, 
případně tiskárny pro pc potřebuje, 
zabývala se touto skutečností rada 
města znovu na své schůzi dne 22. 
9. 2008. Na této schůzi rada města 
neschválila nákup starého kopíro-
vacího stroje, jak je mylně uvedeno 
v článku Ing. Špiříkové, ale proná-
jem nového na dobu pěti let, a to 
bez navýšení ceny, přičemž byly 
vyžádány konkurenční nabídky na 
podobný typ kopírovacího stroje u 
dalších prodejců. Rada rozhodla o 
nájmu pouze z důvodu potřebnosti 
případného řešení rozpočtového 

opatření. Vzhledem k tomu, že 
nájem kopírovacího stroje nakonec 
žádné rozpočtové opatření v letoš-
ním roce nevyžadoval a byl pokryt 
rozpočtem organizace, bylo uzavře-
ní nájemní smlouvy plně v kompe-
tenci ředitelky MŠ DUHA a bylo 
plně v souladu s usnesením zastupi-
telstva, protože zastupitelstvo svým 
usnesením pověřilo pořízením 
kopírovacího stroje pro MŠ DUHA 
její ředitelku. Rozhodnutí rady tedy 
nakonec nebylo třeba. Tato skuteč-
nost byla na základě dotazů Ing. 
Špiříkové a dalších členů zastupi-
telstva na jednání zastupitelstva dne 
20. 10. 2008 vysvětlena. I přes toto 
vysvětlení se objevil výše zmíněný 
článek v ZRCADLE. Z toho lze 
usoudit pouze na dvě věci: pisatelka 
se snaží zviditelnit, anebo nečeká 
na projednání a podání vysvětlení 
v zastupitelstvu a prezentuje svoje 
názory bez ověření skutečnosti  
- to v případě, že zmíněný článek 
zaslala redakci ještě před jednáním 
zastupitelstva.   Dále by také mohl 
vzniknout dojem, že někteří zastupi-
telé hlasují pro předkládané návrhy, 

aniž by si uvědomovali jejich obsah, 
a také může vzniknout dojem, že ani 
pořádně nečtou dodávané zápisy 
z jednání orgánů města.

Zastupitelstvo města Oslavany
a rada města i přes rozdílný pohled na 
některé záležitosti, vždy vystupovaly 
a jednaly bez rozmíšek, invektiv, 
napadání, zpochybňování své práce 
tak, aby z rozhodnutí zastupitelstva, 
případně rady mělo prospěch město 
a jeho občané. Vždy se snažily svojí 
prací, informovaností, vzájemnou 
spoluprácí všech subjektů zastoupe-
ných v zastupitelstvu dobrat co nej-
lepšího rozhodnutí ve prospěch měs-
ta. Poslední dobou se však do jednání 
zastupitelstva vkrádá cizorodý prvek, 
který jsme mohli až dosud sledovat 
pouze v okolních zastupitelstvech 
– věříme, že se snad jedná o přechod-
ný jev vzniklý politickým vývojem 
poslední doby v naší zemi.  

Rada města Oslavany – Vít 
Aldorf (ODS), Mgr. Miloš Musil 
(ČSNS), Mgr. Ladislav Horák 
(KSČM), Miloš Růža (ODS), Mgr. 
Petr Horák (ČSNS), Václav Coufal 
(KDU-ČSL), Pavel Fic (SN)

Reakce na  článek  Naděždy  Špiříkové, 
zastupitelky města Oslavany, ze strany 
Rady města Oslavany

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Vzali se na rozhledně
/Hlína/ Nevšední svatební obřad se odehrál na dvaadvacet metrů 

vysoké rozhledně Vladimíra Menšíka v obci Hlína. Toto místo si na 
společný vstup do manželství vybrali Tomáš Telecký a Jana Mauserová 
z nedalekého Ořechova. „Je to pro nás taková rarita a nevšední událost. 
Na rozhledně jsme připravili důstojný a hezký prostor, aby se tam všem 
líbilo. Mladí novomanželé byli neodbytní i přes naše varování s případ-
ným špatným počasím, mohlo pršet nebo foukat silný vítr, ale nakonec 
počasí vyšlo. Rozhledna má provozní řád, který uvádí, že nahoru může 
maximálně 20 lidí. Svatebčanů se sešlo 19, tak se nahoru dostali všich-
ni. Oddával Jaroslav Pospíchal, protože oba snoubenci nebyli z Hlíny, 
tak sňatek řeší správní obvod, což jsou Ivančice.

Ivančice si tak do svého seznamu oddávacích míst musely připsat 
rozhlednu na Hlíně. Já jako starosta Hlíny bych mohl oddávat pouze 
v případě, že alespoň jeden z žadatelů je trvale přihlášen v naší obci,“ 
vysvětlil starosta obce Hlína Miloš Dostalý. „Oddával jsem u Jakuba, 
oddával jsem na Réně, ale na rozhledně poprvé. Každopádně to jsou 
příjemné pocity a myslím si, že na dveře novomanželů asi nuda neza-
klepá. Schody problém nedělaly, není to o fyzické kondici. Na rozhled-
nu klidně zase vystoupám, jediné, co odmítám, je oddávat při seskoku 
padákem a pod vodou,“ zkonstatoval oddávající místostarosta Ivančic 
Jaroslav Pospíchal. Redakce se připojuje ke všem gratulantům a přeje 
novomanželům nejen krásný výhled, ale i nadhled.                        /jak/

/Hrotovice/ V hotelu Sport 
v Hrotovicích se slavilo spuštění 
vodního díla Dalešice. Vodní pře-
čerpávací elektrárna Dalešice byla 
vybudována za účelem zásobo-
vání chladící vodou dukovanské 
elektrárny, ale také k vyrovnávání 
denních a nočních energetických 
rozdílů v rozvodné síti.

„K přečerpávací elektrárně 
Dalešice patří i vodní dílo a malá 
elektrárna Mohelno. První plány 
vybudovat tu přehradu se objevi-
ly už ve 30-tých letech minulého 
století. V šedesátých letech se 
nakreslily první projekty a začal 
geologický průzkum. Vlastní vý-
stavba byla zahájena v roce 1971 
s tím, že napouštět se začala v roce 
1976 a uvedena do provozu byla 
v roce 1978. Tato sypaná hráz je 
100 metrů vysoká a zadržuje 127 
milionů kubíků vody v délce 22 
kilometrů. Nádrž Mohelno je po-
měrově menší s výškou betonové 
hráze 50 metrů a délkou 7 kilo-
metrů,“ uvedl Josef Blaha, ředitel 
Dalešické vodní elektrárny.

Hovořilo se ale i o současnosti 
a budoucnosti. Vodní elektrárna 
zasáhla velmi výrazně do přírod-
ního reliéfu, ale získala nové vy-
užití i pro rekreaci. Snahou bylo 
na Dalešickou přehradu dostat 
lodní dopravu, což se podařilo. 
Uvažovaný odhad pěti tisíců 
přepravených ročně se nakonec 
změnil na 30 tisíc pasažérů. 
Soukromá společnost provozují-
cí lodní dopravu, plánuje přidat 
další menší loď. Ta by se měla 
jmenovat Vysočinka, takže půjde 

v přeneseném slova smyslu o ja-
kousi matku s dcerou. 

Zajímavostí je, že původní 
plán byl postavit hlavní přehradu 
o něco výše, a to asi 3 kilometry 
proti proudu, blíže k obci Dale-
šice. Také se hovořilo o vybu-
dování přehrady na řece Oslavě. 
Do podvědomí se tato otázka 
dostala s možnou výstavbou 
nových bloků EDU. Ale Oslava 
je méně vodnatější než Jihlava a 
ČEZ v nejbližší době nemá záměr 
tuto přehradu vybudovat, a to ani 
žádnou jinou na jižní Moravě. 

Vodní elektrárny jsou jedineč-
né originály s dlouhou životností, 
kdy se velké opravy odehrávají 
v podstatě za jednu profesní ge-
neraci. Konference Hydroturbo 
2008, která byla součástí hroto-
vického setkání, přinesla prostor 
pro výměnu zkušeností z těchto 
oprav a nastínila metody ke zvý-
šení výkonu vodních děl.

Odlehčením i zpestřením kon-
ference byl křest knihy Zaplavené 
vzpomínky Jindřicha Smejkala, 
popisující léta trampingu v loka-
litě Dalešické přehrady.

„V knížce jsem popsal, co mi 
řeka dala za mládí. S tím jsou 
spojeni kamarádi a kamarádky. 
Krása ale musí ustoupit potřebám 
a bez elektřiny je nám krása málo 
platná. I tato nová krása bude 
pro mladou generaci přitažlivá 
a zavzpomíná i na tu předešlou. 
Důchod mně dal časový prostor, 
a tak jsem zavzpomínal a vše 
sepsal,“ uvedl autor knihy Jin-
dřich Smejkal.              /mask/

Vodní elektrárny slavily
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Paní ředitelko, představte nám 
prosím vaši školu? 

Mateřská škola má jedno oddě-
lení s celkovým počtem 28 dětí. 
Základní škola je školou malotříd-
ní se čtyřmi ročníky. V současné 
době má dvě třídy, a to: 1. a 2. 
ročník (14 žáků) a 3. a 4. ročník 
(13 žáků). Školní družinu, která 
má jedno oddělení, navštěvuje 21 
žáků. Ve školní jídelně se stravují 
děti z mateřské i základní školy.

Jak hodnotíte stav a celkovou 
situaci školy v posledních letech?

Vzhledem k tomu, že jsem do 
funkce ředitelky Základní školy 
a mateřské školy v Moravských 
Bránicích nastoupila 1. 2. 2008, 
mohu hodnotit jen období za 
mého působení ve škole. V těsné, 
a velmi dobré spolupráci s obcí 
se nám podařilo vybudovat zcela 
nové sociální zařízení, provést re-
konstrukci ústředního topení, dále 
proběhla částečná rekonstrukce 
osvětlení (zatím v jedné třídě), ale 
výhledově počítáme s postupnou 
rekonstrukcí i v obou zbývajících 
třídách. Celkový vzhled interiéru 
naší školy pak dokončil malíř, 
který vkusně vymaloval třídy ve-
selými a zářivými barvami.

Nehrozí vaší malé škole zánik? 
S nástupem silných populačních 

ročníků bude postupně přibývat i 
dětí v naší škole, a to jak v MŠ, tak 
i následně v ZŠ, takže jejich zánik 
rozhodně nehrozí. Navíc platí: Po-
kud obec zřizuje a udržuje vlastní 
malou školu, přispívá tak pozitiv-
ně ke spokojenosti svých obyvatel. 
Do budoucna naopak počítáme 
s další modernizací a zvelebením 
interiéru i exteriéru našich škol.

Co nejvíce školu tíží? 
Samozřejmě je to nedostatek fi -

nancí, a to jak na investice, tak i na 

výraznější ohodnocení kvalitních 
zaměstnanců ve školství, ve srov-
nání s jinými profesemi. Ale to je 
problém celostátní a my můžeme 
jen doufat, že současné vedení Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělo-
výchovy učiní vše pro to, aby se to 
v blízké budoucnosti změnilo.

Praktikujete ve škole nějaké 
nové vzdělávací metody? 

Žáky 1. a 2. ročníku vzděláváme 
a vychováváme podle školního 
vzdělávacího programu Škola pro 
život, žáci 3. a 4. ročníku postupují 
podle vzdělávacího programu Zá-
kladní škola. V MŠ pracují podle 
školního vzdělávacího programu 
Chci poznat svět. 

Specifi ka výchovně-vzdělávací 
práce v málotřídní škole spočívají 
zejména: V  principu skupinového 
vyučování (učitel musí žáky obou 
ročníků zaměstnávat tak, aby se 
vzájemně nerušili, což klade velké 
nároky na jeho dobře promyšlenou 
přípravu na jednotlivé vyučovací 
hodiny), v  uplatňování principu 
tzv. otevřené třídy (žáci patřící 
k jednomu ročníku se pro některé 
předměty spojují s žáky jiného 
ročníku), ve zvyšování sociální ko-
operace mezi žáky (žáci jsou čas-
těji vystaveni potřebě spolupráce
a respektu k ostatním spolužákům).

Cítí se žáci u vás ve škole uvol-
něně jako doma? 

V naší škole se snažíme cíleně 
vytvářet vlídné, přátelské a inspi-
rující prostředí pro práci, ve kterém 
se cítí dobře nejen žáci a učitelé, 
ale i všichni ostatní zaměstnanci. 
A proto jsem se zaměřila hned od 
počátku svého působení na dobře 
fungující systém mezilidských 
vztahů. Žáky připravujeme k tomu, 
aby se projevovali svobodně, aby na 
jedné straně uplatňovali svá práva, 

ale současně plnili i své povinnosti, 
vedeme je k samostatnosti, k tvo-
řivému myšlení, rozvíjíme u nich 
schopnost spolupracovat, respekto-
vat práci a úspěchy nejen vlastní, 
ale i druhých, vychováváme je 
k toleranci a ohleduplnosti k jiným 
lidem, učíme je žít ve společnosti, 
vychováváme je k zodpovědnosti, 
slušnosti a zdvořilému vystupování. 

A co rodiče nezapomínáte na ně? 
Podle mého názoru si rodiče musí 

být jisti, že o jejich dítě je komplex-
ně postaráno, a to jak po stránce 
vzdělání, výchovy a zájmů, tak i po 
stránce bezpečnosti a zdraví. Snaží-
me se zapojit ty z rodičů, kteří mají 
zájem o spolupráci se školou a podí-
lí se na spoluvytváření aktivit školy, 
dáváme jim prostor pro poradní 
činnost i jistou míru spolurozhodo-
vání o budoucnosti školy - dobře 
fungující školská rada.

Vychází vám obecní úřad jako 
zřizovatel vstříc a v čem? 

Potřeba vzájemné spolupráce 
školy se samosprávnými orgány 
obce vyplývá z legislativy. Spolu-
práce naší školy a jejím zřizova-
telem je na velmi dobré úrovni. 
Velké pochopení jsme našli při 
nedávné rekonstrukci naší školy, 
která proběhla v období hlavních 
prázdnin. Bez jejich úsilí a starost-
livosti bychom tak rozsáhlou akci 
určitě nemohli zvládnout.

Spolupracujete s jinými školami? 
Samozřejmě, zejména s má-

lotřídkami a školami s prvním 
stupněm základní školy a to jak 
venkovskými, tak i městskými. 
Vzájemně si předáváme rady a 
zkušenosti, a to nejen osobními 
setkáními, ale i elektronickou poš-
tou, faxem či telefonicky, čímž se 
vzájemně obohacujeme, a tím zdo-
konalujeme svou práci ve škole. 

Je škola v něčem specifi cká? 
Cílem naší strategie je, aby se 

škola stala optimální školou v ce-
lém smyslu slova, školou důsledně 
orientovanou na své klienty - děti 
a jejich rodiče, na obyvatele obce, 
školou maximálně využívající 
možnosti okolního životního pro-
středí a regionální historii, školou, 
která obstojí v konkurenci okolních  
úplných základních škol, a to nejen 
svým komplexně zaměřeným pro-
gramem a moderní strategií, ale také 
výsledky a úspěchy svých žáků. 
Snažíme se proto vytvářet ve škole 
takové pracovní prostředí, které je 
pestré nabídkou svých aktivit, fo-
rem a metod práce, dynamické svou 
schopností přizpůsobit se poptávce, 
přívětivé svou image, odborně a 
pedagogicky plně kvalifi kované. 
Našim cílem je dosáhnout vztahu: 
Úspěšný žák = spokojený rodič = 
klidný zřizovatel.

Co negativní jevy, jsou u vás, 
jak se s nimi vypořádáváte? 

Doposud se neprojevily ani 
v současnosti ani v minulosti, a to 
ani šikana, o které se nezmiňujete. 
Sociálně patologickým jevům je 
ale nutné vždy předcházet. Z toho-
to důvodu soustavně vedeme žáky 
ke vzájemné ohleduplnosti, učíme 
je úctě k vytvořeným hodnotám, 
upevňujeme v nich odpovědnost 
ke školnímu a obecnímu majetku, 
vytváříme podmínky pro zájmové 
aktivity žáků. 

Kde je možné získat informace 
o škole a vaší činnosti?

O dění ve škole pravidelně infor-
mujeme v  Okénku do školy - Zpra-
vodaj obce Moravské Bránice, we-
bové stránky školy jsou momentálně 
v úpravě. Jakmile bude jejich vzhled 
dokončen, hodláme je plně využívat.

Děkuji za rozhovor M. Sklenář

Zeptali jsme se: Mgr. Milady Kudelové,
ředitelky ZŠ a MŠ v Moravských Bránicích
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GE Money Bank
MORAVSKÝ KRUMLOV

nám. T.G.M. 41
tel.: 515 266 441-4

GE Money Bank
POHOŘELICE
Brněnská 120

tel.: 519 369 191

GE Money Bank
ZNOJMO

Velká Michálská 3
tel.: 515 200 471

Reakce starosty na invektivy 
ohledně územního plánu … 

Vážení čtenáři. Už delší dobu nemám ve zvyku za každou cenu reagovat na 
některé články uveřejněné v místním tisku, protože to nemá valného smyslu. Na 
stanovisko MS ODS Ivančice k zrušení územního plánu /aneb kdo podá další 
žalobu na územní plán?/, které vyšlo v posledním Zrcadle, však stanovisko za-
ujmout musím. Autor (podepsán pan Sládek) se ptá, kdo eventuálně další podá 
žalobu na územní plán. Říká tím snad, že to bude on? Samozřejmě, že to může 
být on, a to možná i prostřednictvím některých jiných lidí. Nikoho nebudu jme-
novat, ač bych jistě mohl a mnoho čtenářů ví, o čem mluvím.

Nyní se k invektivám vyjádřím konkrétně. Ano, zrušení územního plánu NSS 
je jistě nepříjemné, ale pro město nikoliv fatální a v přiměřené době neřešitelné. V 
minulých dnech jste mohli zaznamenat i zprávu, že stejná instituce zrušila změnu 
Územního plánu Hlavního města Prahy, týkající se dostavby ruzyňského letiště a 
hlavně stavby severního obchvatu Prahy, tedy staveb, na kterých je do jisté míry 
závislá celá republika. Je zvláště kuriozní, že problém s územním plánem kritizu-
je právě pan Sládek, za jehož dvanáctiletého starostování se na tomto základním 
dokumentu ani nezačalo pracovat. A to ani v době, kdy to nebylo zdaleka tak 
složité. Kdyby tomu tak totiž bylo, vůbec bychom dnes tento problém nemuseli 
řešit.  Nevím, jakou myšlenkovou zkratkou dospěl autor k tomu, že investoři 
jsou naším třídním nepřítelem. Pro něho možná ano. Ty závažné a napadnutelné 
vady, o kterých píše a o kterých prý zastupitelstvo při schvalování dokumentu 
nevědělo /nutno říci, že pan Sládek se jednání, na kterém byl územní plán přijat, 
vyhnul/, byly přesně ty, které jsme opakovaně a podrobně popsali. Zastupitelstvo 
ani o nich nemohlo nic vědět, protože veškerý procedurální postup při schvalo-
vání konceptu a návrhu byl pod metodickou gescí Odboru územního plánování 
JmK. Správní soud se opřel o výklad, že Návrh ÚPD se lišil od schváleného sou-
borného stanoviska ke konceptu. Aby bylo úplně jasno, předmětem sporu bylo 
trasování hypotetického obchvatu města, kdy v Konceptu byla doporučena zcela 
nereálná varianta, kterou JmK jako budoucí investor neakceptoval. Proto bylo
v Návrhu zpracováno kompromisní řešení, které zastupitelstvo schválilo.

Na další zcela zavádějící argumenty pana Sládka snad ani nemá smysl 
reagovat. Je to stále o tomtéž. O jakých zmařených penězích hovoří? Nová do-
kumentace bude stát s největší pravděpodobností tolik, kolik by stálo pořízení 
změny územního plánu, se kterou se v krátké době počítalo. A jakou politickou 
odpovědnost má na mysli? Asi už zapomněl, že v roce 2002 jsme přebírali 
po volbách Ivančice jako nejzadluženější desetitisícové město v republice s 
dluhem 162 milionů právě po vládě ODS. Jak asi ten dluh vznikl? Máme snad 
znovu připomínat například mandátní smlouvy s velmi  pochybnou fi rmou na 
zprostředkování činností, které evidentně nešly realizovat a které stály město 
miliony na provizích, včetně vykácení lukrativní části lesa na Réně? Nebo 
smlouvy na změnu stomilionového úvěru? Žádnou politickou odpovědnost 
bývalý starosta Sládek tehdy nevyvodil a učinili tak až obyvatelé Ivančic při 
komunálních volbách.

A to nejlepší na závěr. MS ODS prohlašuje, že v zájmu zastavení plýtvání 
fi nančních prostředků a další devastace města je připraveno spolupracovat se 
všemi demokratickými silami... To je skutečně mimořádně pozoruhodné. Žádné 
peníze z městské pokladny od roku 2003 promrhávány nebyly, nejsou a nebu-
dou. Nevím, koho MS ODS konkrétně představuje a jakou má politickou sílu. 
Výsledek právě skončených voleb však mluví víc než jasně. Nicméně s každým, 
kdo to myslí s městem dobře, jsem ochoten maximálně spolupracovat. S panem 
zastupitelem Sládkem to však půjde jen velmi těžko.

MUDr. Vojtěch Adam, starosta Ivančic

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
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LÁZEŇSKÉ POBYTY - DUDINCE - již od 6.990,- Kč
POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST! Termíny: 15.11., 22.11., 29.11., 6.12.

Služby zahrnuté v ceně zájezdu: 7x nocleh v hotelu Hviezda,
plná penze: 7x snídaně (teplý a studený švédský stůl), 7x oběd, 7x večeře

(výběr z menu), 12 léčebných procedur. Zkušený průvodce po celou dobu
v místě pobytu. Pojištění podle zákona o cestovním ruchu.

KATALOGY
ZIMA 2008/2009

EXOTIKA • LYŽOVÁNÍ • VÁNOCE • SILVESTR

ELEKTRO PRODEJNA ŠEDRLA

TISKÁRENSKÁ 433, MORAVSKÝ KRUMLOV
Provozní doba: po-pá 7.30-16.30 hod., so 8.00-11.00 hod.

tel.: 515 321 057, fax: 515 321 055, mobil: 602 520 793
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz, www: http//web.quick.cz/sedrla.elektro

!!! VŠE PRO VELKO I MALOODBĚRATELE !!!

    Nabízí:  veškerý elektroinstalační materiál,
  ledničky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby,
  vestavné spotřebiče včetně montáže,
  televizory, videa, satelitní komplety
  a jiné el. spotřebiče pro domácnost

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

sepište a pošlete na tmktravel@seznam.cz

TMK travel - cestovní agentura • Růžová 39, 
Knížecí dům, 1. patro • Moravský Krumlov

SOUTĚŽ O POUKÁZKU V HODNOTĚ 
9.999 Kč VYHRÁL PAN PETR KÉDA
Z MORAVSKÉHO KRUMLOVA

Rádi bychom poděkovali všem 
našim klientům, kteří si svoji
dovolenou v letní sezóně 2008 
vybrali a zakoupili u nás, a tím
se zúčastnili soutěže, vyhlašené 
1. dubna 2008. Do slosování 
bylo zařazeno 71 cestovních 
smluv, které odpovídaly zada-
ným specifi kacím /zakoupení po-
bytového nebo poznávacího zá-
jezdu k moři, v termínu od 1. 4.
2008 do 31. 10. 2008/.

Pevně věříme, že nám zacho-
váte svoji přízeň a obrátíte se na 
naši cestovní agenturu i pro výběr 
zimní dovolené, anebo využijete 
některou z dalších služeb (jed-
nodenní zájezdy, eurovíkendy, 
mezinárodní jízdenky od Student 
Agency, letenky, vstupenky sítě 
Ticketstream).           TMK travel 

ZP�ÍJEMNÍME VÁM PODZIMNÍ DNY

a� 35% SLEVA
SLUNE�NÍCH BRÝLÍ

a� 50% SLEVA
BRÝLOVÝCH OBRUB

VELKÉ SLEVY

Aplikace kontaktních �o�ek a zácvik v manipulaci 
s �o�kami, zku�ební pár ZDARMA!

Palackého nám. 43, tel.: 546 437 116
Ivan�ice (vedle elektro Holoubkovi)

IVAN�ICE - TREBÍ� - VELKÉ MEZIRÍ�Í - BRNO WWW.OPTIKAKOCANDOVA.CZ 
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Jak připravovat zvěřinu
Na podzim máme mnohem větší chuť na aromatická masa s plněj-

ší chutí. Přesně taková je zvěřina, a navíc si velice rozumí s vínem.
A to nejen při samotné úpravě. Povězme si ale nejdříve něco o přípravě 
zvěřiny jako takové a jejím třídění. Zvěřinu obecně tvoří čtvernožci 
a ptáci, kteří divoce žijí v přírodě. Dělíme ji na zvěř srstnatou - zajíc 
a divoký králík, černou - divoký vepř, červenou - jelen, daněk, srnec, 
pernatou - bažanti, koroptve, divoké kachny, divoké husy, kvíčaly a 
sluky. Na rozdíl od masa domácích zvířat obsahuje zvěřina ve větším 
množství důležité nerostné látky a vitaminy. Díky větší pohyblivosti 
zvěře má menší obsah tuku, který ve svalovině většinou zcela chybí. 
Chuť i vůně zvěřiny závisí na potravě, kterou se zvěř živí, a tím též na 
ročním období. Nejchutnější je zvěřina druhů, jenž se živí jak rostlinou 
tak živočišnou potravou, zvláště hmyzem. Maso samců a starších kusů 
mívá v době říje nepříjemný pach. Zvěřina mladších kusů je křehčí
a také se snadněji připravuje. Důležitý je také způsob lovu, usmrcení, 
množství barvy ponechané v těle, dokonalost vyvržení a u pernaté 
zvěře vyháčkování. Nechceme-li maso znehodnotit, musíme s ním 
umět dobře zacházet. A zachovat správný postup ve třech základních 
bodech: ošetření zvěřiny, správná příprava k úpravě a vlastní úprava. 
Důležité je tzv zrání zvěřiny, na což používáme mořidla. Ty se zpravi-
dla používají na zaječí, srnčí kýtu nebo hřbet, daňka, jelena a kance.

Klasické české mořidlo k nakládání zvěřiny
250 ml vody, 250 ml octa (4%), 3 lžíce kořenové zeleniny (celer, 

mrkev, petržel) na plátky, koření: 5 zrnek pepře, 3 zrnka nového koření, 
špetka tymiánu, 1 bobkový list, 1 větší cibule na kolečka. Přísady sva-
říme a vychladlé mořidlo nalijeme na odblaněné, slaninou protažené 
maso, zatížíme a necháme v chladu 2 až 3 dny. Denně maso obrací-
me. Do mořidla se maso vyluhuje proto je spotřebujeme s výhodou
na podlévání masa při pečení nebo dušení. 

Natírání máslem 
6 až 8 dkg slaniny na protažení, 1 až 1,5 kg zvěřiny, 10 dkg rozpuš-

těného másla. Rozpuštěnou a slaninou protaženou zvěřinu potřeme 
rozehřátým máslem a necháme ve studenu 2 dny odležet. Při úpravě 
pak dáme na pekáč zeleninu a na ni zvěřinu tak, jak je, a dáme ji péci. 
Máslo se pomalu rozehřívá a vsakuje, čímž zvěřina nabývá jemné chu-
ti. Tato úprava je vhodná hlavně pro úpravu mladších kusů. 

Obalení v jalovčinách
2 až 3 hrsti roztlučených jaloviček na 1 až 1,5 kg zvěřiny. Zvěřinu 

neodblaňujeme, nemyjeme a neprotahujeme slaninou. Otřeme jen 
nasucho utěrkou a obalíme hojně v roztlučených jalovičkách. Dáme 
do kameninové nádoby do chladna a zatížíme. Necháme 2 až 4 dny. 
Chceme-li poté zvěřinu připravovat, sklepneme jalovčinky, pokud to 
jde, ostatek stáhneme s blánou. Pak omyjeme, nasolíme, protáhneme 
slaninou a upravujeme. 

Ještě upozornění – musím se zmínit o významu cibule. Máte-li rádi 
divokou chuť zvěřiny, pak nepoužívejte cibuli vůbec, nebo jen v malé 
míře. Ale naopak, pokud nechcete mít divokou chuť, přidejte cibuli, 
která chuť divočiny stírá. 

Zvěřina bývala v minulosti běžným jídlem na našem stole, a to od 
pradávna. Dnes se jedná spíše o zpestření jídelníčku. Jak naši předci 
upravovali zvěřinu, a jak vypadají pokrmy dnes, si přečtete v následu-
jícím vydání Zrcadla.                                                                   /mask/

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

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

/Znojemsko/ Nová knížka 
Martina Sklenáře - turistický prů-
vodce, který má kompletně popi-
sovat turistické cíle a možnosti 
na jihozápadní Moravě, vyjde
po novém roce.

Svým obsahem vhodně dopl-
ňuje snahy skupiny ČEZ oživit 
turismus v této oblasti. V minu-
losti to byly především informač-
ní cedule a odpočívadla. Nyní je 
ale potřebné turistům nabídnout 
jakýsi manuál.

„Od roku 1999 se systematicky 
budují cyklostezky a cyklotra-
sy jihozápadním Brněnskem 
zasahujících i na Znojemsko. 
V současnosti je to 550 ozna-
čených kilometrů. Trasy spojují 
Jihomoravský kraj a kraj Vyso-
čina a prochází šesti okresy. Je 
tu již vybudovaná infrastruktura 
pro cyklisty - odpočívadla a info-

tabule. Naším cílem je nyní tu-
risty dostat do našeho regionu, 
obeznámit je s místními specifiky 
a říci jim, kde se mohou občerst-
vit, nebo přenocovat. Náš region 
je turisticky trochu opomíjen, 
proto jsme se rozhodli pomocí 
průvodce propojit důležitá turis-
tická centra a nalákat sem turis-
ty,“ uvedl koordinátor projektu 
za mikroregion Ivančicko Miloš 
Musil, místostarosta Oslavan.

Hlavní trasa začíná v Ná-
měšti nad Oslavou, vede přes 
Ivančice k Pálavským jezerům, 
poté do Moravského Krumlova, 
Miroslavi a končí ve Znojmě. 
Kniha má podtitul „Z houbařské-
ho ráje do úrodných vinic“.

„Každý z vlastní zkušenosti ví, 
jak je důležité dostat se při cesto-
vání k informacím tipu - kde, co 
a jak. Ideálně samozřejmě rychle, 

jednoduše a na jednom místě. Ve-
lice proto vítám každou kvalitní 
publikaci, která nejenže přibližuje 
region Znojemska, ale dokáže 
také toto kompletní info turistům 
nabídnout. Průvodce Putování 
jihozápadní Moravou náročné po-
žadavky dnešního turisty splňuje. 
Co se týče současných moderních 
trendů v cestovním ruchu, jde 
ale, podle mého názoru, ještě 
minimálně ve dvou aspektech dál. 
Podrobně totiž mapuje oblast, kte-
rá se takto společně většinou ne-
prezentuje, a nabízí tak možnost 
poznávání kraje novým způso-
bem. Navíc se orientuje na rodiny 
s dětmi, které tvoří velkou část 
návštěvníků oblasti a jejichž podíl 
na návštěvnosti Znojemska bude 

do budoucna stoupat,“ zhodnotil 
starosta Znojma Petr Nezveda. 

Knížku vydává mikroregion 
Ivančicko za finanční podpory 
skupiny ČEZ. K dispozici by 
měla být na začátku příští turis-
tické sezony.

„Propagace města a celého re-
gionu jsou velmi důležité. Každá 
publikace, poskytující komplexní 
informace požadované návštěv-
níky, je důležitá a všem velmi 
prospěšná. Vítáme každou akti-
vitu spojenou se snahou přilákat 
turisty k nám. Jsem přesvědčen, 
že připravovaná publikace Pu-
tování jihozápadní Moravou je 
jedním z těchto dobrých počinů,“ 
ocenil Roman Volf, místostarosta 
Miroslavi.                             /abé/

Nový průvodce pomůže turistům i regionu

Ve středu 22. října pořádala 
Základní škola Vémyslice již 
desátý ročník regionální pěvecké 
soutěže Lyra. Zúčastnilo se jej 
38 interpretů z osmi základních 
škol regionu: Dolní Dubňany, 
Miroslav, Moravský Krumlov 
Ivančická, Klášterní a gymná-
zium, Olbramovice, Vémyslice 
a Višňové. Odborná porota ve 
složení Mgr. Marie Kábelová, 
pedagog Masarykovy univerzity, 
Mgr. Jana Matyášová, pedagog 
JAMU, pan Pavel Dočkal, majitel 
nahrávacího studia CH Records v 
Čermákovicích a pan Dan Hlaďo, 
učitel ZUŠ v Moravském Krum-
lově neměla ani letos jednodu-
chou úlohu vybrat ty nejlepší. 

Kategorie 1.-3. tříd se zúčast-
nilo 8 žáků. Na třetím místě se 
umístila Lenka Jandová (ZŠ Vé-
myslice), na druhém Aleš Pelaj 
(ZŠ Klášterní) a vítězem se stal 
Karel Dvořák (ZŠ Vémyslice).

Ve druhé kategorii, určené 
žákům 4.-6. tříd, soutěžilo 16 
zpěváků. Třetí místo získala Ve-
ronika Krupicová (ZŠ Miroslav),  
stříbro patří Tereze Maxerové (ZŠ 
Klášterní) a zvítězila Kristýna Ju-
řenová (ZŠ Višňové).

V kategorii nejstarších, žáků 
7.-9. tříd, kterých soutěžilo 14, 
obsadila třetí místo Denisa Bog-
nerová (ZŠ Miroslav), druhé Erik 

Lerch (ZŠ Ivančická) a  první Mi-
chaela Lukášová (ZŠ Klášterní). 
Všem blahopřejeme.

  Jubilejní ročník však nebyl jen 
důvodem k oslavě, ale především 
donutil hlavní organizátorku Dag-
mar Drahozalovou k zamyšlení a 
výsledkem byl unikátní projekt, 
jemuž podobný bychom v republi-
ce na základních školách jen těžko 
hledali. Stovky hodin se svými 
spolupracovníky, kterých nebylo 
málo, a za účasti jedenácti inter-
pretů, nejlepších zpěváků minu-
lých deseti let, vytvářela unikátní 
projekt nazvaný The Best of Lyra. 
Za účasti profesionálů vzniklo 
písňové CD, a dokonce i DVD 
obsahující jedenáct písní, výběr 
toho nejlepšího, co bylo k slyšení i 
vidění. Zároveň startuje miniserie 
koncertů ve Vémyslicích, v Mo-
ravském Krumlově a v Miroslavi.  

Toto vše by se neuskutečnilo 
bez sponzorů. Proto děkujeme 
všem, kteří na tento projekt při-
spěli, především firmám TC Mach, 
Miloš Ryšavý, Tereo a Českomo-
ravský beton.

Přejme organizátorům i inter-
pretům mnoho dalšího tvůrčího 
elánu, množství posluchačů a řadu 
dalších úspěchů. Kdo ví, třeba prá-
vě zde začíná pro některé z nich 
budoucí profesionální kariéra.

Radovan Staněk, ZŠ Vémyslice

Vémyslická Lyra po desáté
Podzim v MŠ a ZŠ Rybníky

Období podzimu pomalu končí i u nás v Mateřské a Základní škole v Ryb-
níkách. Dřív než se ujme vlády paní Zima, každoročně v tuto dobu zamykáme 
zahrádku. V pátek 24. října, tentokráte zvlášť slavnostně, neboť naposledy se 
loučíme s naší „starou“ zahrádkou. Za bouřlivého zaklínadla všech dětí: „Zamy-
káme zahrádku, aby se na jaře probudila v novém kabátku“ se už všichni velmi 
těšíme. A na co? Na nové dřevěné vybavení- pískoviště, stolečky a lavičky, 
dřevěnou sestavu, skluzavku, houpačku i kreslící tabuli.

Milým překvapením je pro nás vždy účast prvňáčků a ostatních dětí z naší 
ZŠ v čele s panem ředitelem. Ohýnek už plápolá a děti za pomoci svých rodičů 
opékají buřtíky.Teplý bylinkový čaj, který připravily naše paní kuchařky, přišel 
vhod každému. Pro rodiče jsme připravili krátký program, vlastně shrnutí toho, 
co jsme ty dva měsíce ve školce dělali. A tak se recitovalo, zpívalo i tancovalo. 
Rodiče jsme zapojili do hry „košík plný ovoce“ a rázem bylo o legraci postará-
no. A tak se přebíhalo, skákalo po jedné noze, zkrátka bylo veselo.Všechny dět-
ské oči zářily štěstím, právě proto, že si s nimi hraje jejich maminka a tatínek.

Pomalu se šeří a je čas rozsvítit lampionky, které jsme si ve školce vyro-
bili. Ani ve škole nezaháleli, jejich lampionky - muchomůrky - byly opravdu 
kouzelné. A už jdeme naší zahrádkou, svítíme každému broučku, mravenečku
a hovoříme s dětmi o tom, že je čas na zimní spánek. Vyřezaní dýňoví strašáci 
pěkně svítí a průvod světýlek vyšel ze zahrádky, prošel vesnicí kolem školy
a zpět. Všem se šlo domů zvesela, na cestu si svítili svým světýlkem.

Putování za drakem Papírákem
   V sobotu 1. listopadu jsme se po obědě sešli s dětmi  ze základní a mateřské 

školy a jejich rodiči na školním dvorku na akci nazvané „Putování za drakem 
Papírákem“. Samozřejmě, že děti nezapomněly vzít s sebou své kamarády 
dráčky, které si vlastnoručně a s velkým nadšením vyrobily už v pondělí o pod-
zimních prázdninách ve školní družině nebo doma společně s rodiči.Ti, kteří 
již navštěvují školu, se zapsali do „Dračí listiny“ a dětem z mateřské školy po-
mohli se zápisem jejich rodiče. Drak Papírák zanechal na dvorku dopis, kde děti
a rodiče pěkně přivítal a vysvětlil, proč na ně nepočkal osobně. Chtěl si totiž, 
pěkně z výšky, prohlédnout celé Rybníky a Dobelice .Sdělil jim, že se společně 
setkají na hřišti, kde na ně počká. A aby jim cesta lépe ubíhala, připravil pro ně 
několik úkolů. A tak se soutěžilo nejen ve vědomostních otázkách, ale také v kr-
mení dospěláků,  ve skládání obrázků ze zátek z petlahví, ve skocích v pytlích, 
v prokousávání se k pětikoruně a bezpochyby v létání draků. Vítr nám sice moc 
nepřál, ale ani tak jsme se nevzdávali naděje, že se draci vznesou vysoko do ob-
lak. Porota složená z rodičů  vyhodnotila nejkrásnějšího dráčka a drak Papírák 
odměnil sladkostí a ovocem všechny děti, které se putování zúčastnily. 

Nakonec jsme si společně opekli párečky a s přáním brzkého setkání při další 
společné akci s rodiči, jako bude voňavé pečení a zdobení perníčků nebo tvořivé 
předvánoční dílničky, jsme se rozešli domů. 
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Za Stříbským mlýnem překlenoval hluboké 
údolí řeky Jihlavy železniční most. Od 
začátku se mu říká Čertův most. Když byl 
v letech 1868-1870 stavěn, byly jedním 
z používaných materiálů kovové nýty. 
Dělníci jich při (1. díl tajenky). Vypráví 
se, že jeden z nýtů, který na most připevnili, 
byl celý ze zlata. I když byla většina mostu 
i s pilíři stržena, (2. díl tajenky). Pak tedy 
musí být ještě na stojícím zbytku. Uvidíme, 
zdali jej někdy někdo objeví. 

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“
Tajemné příběhy tradující se v našem regionu se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní 
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu 
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Jitka Černá z Neslovic.
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KULTURNÍ PROGRAMY   10. 11. - 23. 11. 2008
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

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

• LISTOPAD - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Moravskokrumlovských fotografů, 
výstava je přístupna po dobu otevření úřadu do konce listopadu 2008 - MěÚ
PŘIPRAVUJEME: • 26.6.2009 - ZÁJEZD do Českého Krumlova - otáčivé 
hlediště - ČAROSTŘELEC - romantická opera v režii Zdeňka Trošky. Vstupenka: 
750/525 Kč, doprava: 400 Kč. Přihlášky přijímá MěKS do 15. 1. 2009.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 16.11. - „VODA, ZEMĚ, VZDUCH“. Výstava obrazů - MILOŠ FAJKUS 
a keramiky - DARIA NAGYOVÁ. Chodba Památníku A. Muchy.
• 21.11. v 18.00 hod., Památník A. Muchy, AUTOGRAMIÁDA JIŘÍHO 
PAVLÍKA u příležitosti vydání nové knihy veršů „FÁZE A FRÁZE“.
• 27.11. V 18.00 hod., kino Réna Ivančice - malý sál STARODÁVNÉ ŘECKO. 
Přednáška paní Ludmily Klímové s promítáním. Vstupné 30 Kč.
• 30. 11., galerie Památníku A. Muchy „MY - 2002“. Prodejní výstava obrazů
a keramiky skupiny výtvarníků ze Žďárska. Vstupné 10 Kč.
• PŘIPRAVUJEME: • 8.12. v 19.00 hod., kino Réna Ivančice VÁNOČNÍ 
KONCERT JAKUBA SMOLÍKA. Vstupné: 180 Kč. Předprodej KIC Ivančice. 
• 11.12. v 18.00 hod., kostel Nanebevzetí Panny Marie Ivančice, KONCERT 
SLOVA A VARHANNÍ HUDBY K POCTĚ SVATÉHO MIKULÁŠE. 
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma. Předprodej od 1.11.2008 v KIC Ivančice. 
Kulturní a informační středisko Oslavany

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

• 11.11. v 16.30 hod.  - BAREVNÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE. Pořádá ZUŠ 
Oslavany ve velkém sále Dělnického domu.
• 20.11. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 8.11. od 17.30 hod. - MUSIC HALL FEST IV. Rockový festival, vystoupí: 
ŠKWOR, ZÁVIŠ, TŘI SESTRY REVIVAL BANDA, ISLAND a další v KD.
• 8.11. v 9.00 hod. - TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA 
MIROSLAVI na hřišti FC.
• 15.11. v 19.00 hod.  - GULÁŠOVKA v kulturním domě.
• 16.11. v 16.00 hod. - KONCERT pěveckého sboru Lumír v evang. kostele.
• 24.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí v Miroslavi.

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
• 11.11. v 16.00 hod. - ODPOLEDNE S POHÁDKOU - Na svatého Martina 
sněhová pohádka začíná. Přijďte se seznámit se Sněhovou královnou a splnit její 
úkoly. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, vstupné: 30 Kč/dítě.
• 12.11. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ - hvězdičky, 
andílci. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, vstupné: 30 Kč/mládež + materiál, 
50 Kč/dospělý + materiál. Nutné se přihlásit předem do 10.11.
• 14.11. v 18.00 hod. - DISKOTÉKA V NESLOVICÍCH - tělocvična ZŠ.
• 15.11. - 16.11. - VANGL CUP - velký házenkářský turnaj mladších žáků z celé 
ČR. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici. 
• 21.11. v 18.00 hod. - SUPER TAJNÝ ZÁVOD IVANČICEMI - pro dívky 
a chlapce 8 - 15 let. Z důvodu vysokého utajení závodu budou další informace 
poskytnuty pouze přihlášeným účastníkům! Vstupné: 20 Kč/osoba.
• 22.11. v 15.00 hod. - VESELÝ HUBERT - soutěže a hry s koňskou 
tématikou a s koňmi pro členy JO PALMA. Ivančice, statek Padochovka.
V případě příznivého počasí projížďky na koních.

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520

• 13.11. od 14.30 do 16.00 hod. - ČARUJEME S KAMÍNKY, malování, 
polepování.....poplatek 20 Kč. 
• 22.11. od 9.00 do 13.00 hod. - SOBOTNÍ DOPOLEDNE PRO TATÍNKY 
S DĚTMI S PŘEKVAPENÍM, zábavné dopoledne s vycházkou a z různými 
soutěžemi za pomocí tatínka (dospělé osoby), poplatek 20 Kč.
• 27.11. od 14.30 do 16.00 hod. - VÝROBA NETRADIČNÍCH ADVENTNÍCH 
SVÍCNŮ, svícínky, výrobky z šustí, drobné ozdoby, poplatek dle výběru výrobku. 
Přihlašte se nejpozději do 25.11. v DDM nebo na tel. 546 423 520, 739 634 100.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 8.11. - „PODZIM V MORAVSKÉM KRASU“ - sraz v 8.00 hod. na „velkém“ 
nádraží ČD, kupujeme společné jízdenky. Nejvhodnější pro rodiny s dětmi. 
Podíváme se do Jedovnice a Rudice (propadání, jeskyně, větrný mlýn, geologické 
a mineralogické muzeum v přírodě). Odjezd vlakem z Ivančic v 8.06 hod.,
 příjezd zpět do Ivančic v 17.41 hod. - vede Ing. Drozd.
• 9.11. - „LISTOPADOVÝ BABÍ LOM“ (rozhledna a hřeben Babího 
lomu) - možnost vyzkoušet výcvik VHT - vede p. Stejskal. Odjezd autobusem
z Ivančic v 7.10 hod. do Tetčic, přestup na vlak do Brna, z Tetčic v 7.46 hod. 
a z Brna vlakem v 8.19 hod. do Kuřimi. Zpět autobusem v 16.50 hod. z Kuřimi 
do Brna a z Brna také autobusem v 17.40 hod..
• 27.11. - „STARODÁVNÉ ŘECKO“ - přednáška naší členky paní Klímové, 
pořádá KIC Ivančice. 
• 29.11. - „ZAMYKÁNÍ TURISTICKÝCH CEST v okolí Velkých Opatovic, 
okres Blansko“ - individuální účast, spoj z Ivančic - autobus v 7.10 hod. do 
Tetčic, z Tetčic do Brna vlakem v 7.46 hod., dále vlakem z Brna v 8.46 hod. 
do Skalice nad Svitavou, přestup na Velké Opatovice a odjezd v 9.21 hod.
Zpět vlakem v 16.01 hod. z Velkých Opatovic a z Brna  v 17.46 hod.

PROGRAM KIN

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
ne 09.11.  v 18.00 MÁJ - Romantický film ČR
a ve 20.00 hodin Báseň K. H. Máchy

st 12.11. ve 20.00 POLOČAS ROZPADU
  Film ČR/SR

ne 16.11. v 17.00 KUNG FU PANDA
  Komedie USA, české znění

a ve 20.00 hodin SIROTČINEC
  Horor Mexiko

st 19.11. v 18.00 NESTYDA
a ve 20.00 hodin Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
so 08.11. v 18.00 ZAPOMENUTÝ OSTROV  
  Dobrod. film USA, české znění

ne 09.11. v 18.00 MAMMA MIA
  Hudební komedie USA / VB

so 15.11. v 18.00 PENELOPE
  Drama / komedie USA / VB

ne 16.11. v 18.00 CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
  Dobrod. film USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
so 08.11. ve 20.00 ROLLING STONES
ne 09.11. v 18.00 Hudební dokument USA

st 12.11. ve 20.00 WANTED
  Akční thriller USA

so 15.11. ve 20.00 KONEČNĚ SPOLU
ne 16.11. v 18.00 Komedie USA

st 19.11. ve 20.00 MÁJ
  Romantický film ČR
  Báseň K. H. Máchy

so 22.11. ve 20.00 HRANICE SMRTI
ne 23.11. v 18.00 Thriller Francie / Švýcarsko

Přátelé čertových obrázků pořádají 13. prosince ve 14.00 hodin 
v pohostinství pí. Koudelné na Hlíně 

1. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI
Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 546 413 403, po 16:00 hod.

Uzávěrka přihlášek do 6. 12. 2008, startovné 100 Kč.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

TJ Oslavany divadlo „Na mýtině“ pořádá v sobotu 
22. listopadu v 16.00 a 19.00 hodin v Dělnickém domě veselohru 

SLUNCE, SENO, OSLAVANY
Srdečně zvou a těší se členové divadla.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH!!! KROUŽKY PRO DĚTI: • Hopsálek 
- cvičení pro děti od 3 let. Probíhá každé pondělí v sále DDM od 16.00 hod. • 
Šperkovnička - výroba originálních šperků z vlastní dílny. Kroužek probíhá každé 
pondělí od 15.00 hod. na DDM. Zápisné na pololetí: 350 Kč. • Experimentální 
klub - pokusy, výroba vlastní rakety, sopky, nebo meteorologické stanice. Kroužek 
probíhá každý čtvrtek od 13.30 hod. na DDM. Zápisné na pololetí: 250 Kč. • 
Airsoft - hra podobná paintballu, pro děti od 13 let. Probíhá ve čtvrtek od 15.00 
- 16.00 hod. Zápisné: 150 Kč na pololetí. • Free Dance Group - hudba a životní 
styl podle tebe, taneční kroužek zaměřený na různé styly „pouličních tanců“ jako 
je Hip Hop a New Style. Kroužek probíhá každý čtvrtek od 16.00 hod v sále DDM. 
Zápisné: 250 Kč  na pololetí. • Tvořílek - kroužek výtvarných technik pro děti. 
Probíhá ve středu od 14.00 hod. Zápisné: 300 Kč na pololetí. • Tyjátra - divadelní 
kroužek pro děti, muzíkál, film, televize, divadlo. Probíhá každou středu od 14.00 
hod. na DDM. Zápisné: 200 Kč na pololetí. • Žonglování - různé techniky vedení 
yo-ya. Probíhá každou středu od 16.00 hod. na DDM. Zápisné: 100 Kč na pololetí. 
• Cheerleads - roztleskávačky a mažoretky, každou středu od 15.00 hod. na DDM. 
Zápisné: 250 Kč na pololetí. • Angličtina pro děti 1. - 2. třídy - každé úterý od 
13.30 hod., 3. - 5. třídy - každé úterý od 14.15 hod., 6. - 9. třídy - každé úterý od 
15.00 hod. Zápisné: 250 Kč. • Jawahir - orientální tance  pro děti, každé pondělí 
od 15.00 hod. v sále DDM. Zápisné: 250 Kč na pololetí. NOVINKY: • Jumping 
- aerobic na trampolínách, každý pátek od 15.00 hod.  v sále DDM. Zápisné: 250 
Kč na pololetí. • Dance aerobic - aerobic s tanečními prvky, každé úterý od 16.00 
hod. v sále DDM. Zápisné: 250 Kč na pololetí. • Angličtina pro začátečníky - 
každé pondělí od 17.00 do 18.30 hod. na DDM. • Angličtina pro mírně pokročilé 
- každý čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. na DDM. 
• každý pátek od 17.00 do 18.00, - CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ. Od 14. 11. 
2008 na DDM.  Redukce bolesti zad, zlepšení držení těla, nácvik relaxace, 
nácvik dýchání při porodu apod. Účastnický poplatek: 40,- Kč za lekci.
• 12.11. od 16.30 hod. - POCHOD BROUČKŮ - tradiční lampiónový průvod 
pro Vás připravil DDM. Průvod končí v zámeckém parku, kde na Vás čekají 
hry a překvapení.
• 28.11. od 16. hodin - VÝTVARNÁ DÍLNA Ruční malba na plátěnou tašku. 
Na tašku můžete malovat pastelem, textilními barvami, využít nabízených 
keramických drobností. Šablony a vzory zajištěny. Ručně malovaná taška je 
vhodným dárkem na Vánoce!!! Cena 70 Kč.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 11.11. od 17.00 do 19.00 hod. - AUTORSKÁ VONNÁ MÝDLA. Pojďte 
si udělat vlastní mýdélka, staňte se tvůrkyněmi vlastních tvarů, barev i vůní! 
Každá si odnesete cca 15 ks. Věk 10+ (jinak s doprovodem). Poplatek: 60 Kč 
členové, 70 Kč ostatní, plus materiál (max. 100 Kč).
• vždy pátek: 14., 21., 28. listopadu od 10.00 do 11.30 hod. DOTEK A VŮNĚ 
PRO MATKU A DÍTĚ (sestává ze 3 setkání). Masáže s použitím aromaterapie 
s prvky z indických a švédských masáží a reflexologie. Věk dítěte není omezen. 
S sebou: podložku, velkou osušku či prostěradlo, pro miminka náhradní 
plenu, mističku na olej. Vede Kateřina Pokorná (lektorka tance, muzikoterapie
a babymasáží) Nutné nahlásit se předem, omezená kapacita - max. 8 maminek! 
Poplatek: 600 Kč, členové 550 Kč za celý kurz (v ceně oleje a skripta).
• 15.11. od 9.00 do 18.00 hod. - VYPLETENÁ SOBOTA aneb celodenní 
pletení z pedigu i pro pokročilé. Program: pletení tašky z plochých 
materiálů (pásky, šény), košík s velkým uchem, různé typy výpletů, nebo dle 
individuálního přání. Více info a přihlášky na tel.: 602 782 280 nebo na e-mailu: 
alpedo@ seznam.cz. Poplatek: 500 Kč členové, 550 Kč ostatní, vč. materiálu. 
• 16. a 17. 11. - ARTANTRA FENG SHUI aneb Jedeme za sluncem. Naučíte 
se rozpoznávat, cítit a vnímat, jak domov ovlivňuje život, osud a štěstí svých 
obyvatel. Jak si pomocí léčivých technik ARTantra Feng Shui plnit svá tajná 
přání a pocítit v životě naplnění a radost. Přednáší: Ing. arch. Magda Holá 
(interiérové a projekční poradenství, feng shui ve stavební a architektonické 
praxi, spolupráce s odborníky na výstavbu ekologických domů). Poplatek:
950 Kč, studentky 650 Kč,  studentky do 19-ti 450 Kč, členky 30 Kč sleva
• 20.11. od 9.30 do 11.30 hod. - PŘIJĎTE SI S NÁMI UPLÉST ZVONEČEK 
třeba na vánoční stromeček. Naučíte se plést pedigové zvonečky na formě, 
vaše dítko se zatím zabaví v naší herně. Je to skvělá relaxace nejen pro maminky 
na MD, vh. i pro začátečníky. S sebou: starší ručník (na kolena, pracuje se 
s mokrým materiálem), popř. štípací kleště (není nutné, zapůjčíme). Přihlásit 
se můžete na tel.: 602 782 280 nebo na e-mailu: alpedo@ seznam.cz. Poplatek:
60 Kč členové, 70 Kč ostatní + použitý materiál (cca 20 - 30 Kč).
• 25.11. od 17.00 do 19.00 hod. - MOZAIKA Z KERAMICKÝCH STŘEPŮ. 
Elegantní technika na zpracování zbylých obkladů po vybudování nové 
koupelny. Účastníci této listopadové dílny se naučí techniku mozaiky. Buď si 
přinesou vlastní návrh nebo jim s výběrem motivu pomůže lektorka. Návrh se  
přenese do mozaikového obrázku, který lze použít jako krásný vlastnoručně 
vyrobený vánoční dárek. Další mozaiky coby dárky pak můžete tvořit již sami!
Poplatek: 60 Kč členové, 70 Kč ostatní, plus materiál (max. 50 Kč). Počet 
účastníků je omezen, hlaste se u Martiny Turečkové, mobil 603 57 69 88.

Město a Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
zvou ve středu 12. listopadu 2008 v 19.00 hodin

NA KLUBOVÝ VEČER
do galerie Knížecího domu

vystoupí: TAHák, aneb Švédova trojka (M. Krumlov)
Jitka + Bořík Švédovi + dcera Jana, Pavel Pokorný (Třebíč) 

duo NESTÍHÁME (Praha)
Vstupné: 50 Kč, předprodej vstupenek zajišťuje IC, tel.: 515 321 064

Mateřská škola Petrovice pořádá 
v sobotu 29. listopadu 2008 v 15.00 hodin v Kulturním domě 

v Petrovicích  pro rodiny s dětmi i ostatní veřejnost

„MIKULÁŠSKO-ČERTOVSKOU ŠARÁDU“
Přijďte se pobavit, zasoutěžit si či zazpívat nebo zarecitovat v „dětské, 
ale i rodinné pekelné šou“. Celým odpolednem bude provázet 
hudební skupina MERLIN. Vstupné: dospělí: 30 Kč, děti: 15 Kč
Mikulášské balíčky pro děti (podepsané a se vzkazem od Mikuláše) 
budeme vybírat v pátek od 15.00 do 16.00 hodin přímo v KD
v Petrovicích. Informace na tel.: 515 323 124. Srdečně zveme 
i kamarády, kteří chodili do naší MŠ dříve... K organizaci 

„MIKULÁŠSKO - ČERTOVSKÉ ŠARÁDY:
Příprava pěvecké a recitační soutěže:

Prosíme zájemce z řad rodičů a dětí, kteří se chtějí zúčastnit 
„pěvecké či recitační pekelné šou“, aby si doma připravili své 
vystoupení, se kterým pak budou soutěžit přímo v KD a za které si 
dle rozhodnutí poroty mohou odnést pěkné ceny. Současně je třeba 
se nejpozději v pondělí 24. 11. 2008 k tomuto vystoupení buď celé 
rodiny nebo pouze dětí přihlásit přímo v MŠ osobně nebo telefonicky 

na čísle: 515 323 124.
Příspěvky do soutěží či tomboly:

Sponzorské dary od rodičů dětí i veřejnosti (finanční či hmotné) 
je možno přinést přímo do MŠ nebo se opět domluvit na výše 
uvedeném tel. č. Za jejich poskytnutí předem všem moc děkujeme.Městské  kulturní  středisko  Moravský  Krumlov pořádá zájezd na 

DIVADELNÍ KOMEDII DAVID A GOLIÁŠ
sobota 27. prosince 2008 v 19.00 hodin 

STAVOVSKÉ  DIVADLO  PRAHA - prohlídka Stavovského divadla 
Začátek 16.30 hodin - vstupné: 80 Kč.

Hrají: V. Postránecký, E. Salzmannová, J. Dolanský, V. Beneš,
T. Medvecká, P. Špalková, I. Bareš, V. Javorský, F. Němec a další. 

Cena: vstupenka: 300 Kč, doprava: 400 Kč.
Závazné přihlášky na MěKS do 14. listopadu 2008.

ZŠ A MŠ Olbramovice pořádá 
27. listopadu od 15.00 do 18.00 hodin

 ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU
v budově školy. V 17.00 hodin se uskuteční v tělocvičně vystoupení 

žáků s názvem „ČERTI V PEKLE ANEB PŘIJDE I MIKULÁŠ?“
Přijďte se inspirovat na Vánoce a adventní čas, jste srdečně zváni!

14. NAROZENINY DIVADELNÍHO 
SOUBORU PRÁDELNA

22. listopadu v 19.00 hodin v prostorách Kamenného divadla 
na zámku v Rosicích

Letos netradičně proběhne v hudebním duchu, protože gratulanty 
budou rosické hudební skupiny FRIDEX a TREMOLO. V jejich podání 

uslyšíte převážně rockově laděné skladby a melodie. Vstupné v 
předprodeji KIC Rosice: 40 Kč, na místě: 50 Kč. 

Občerstvení bude zajištěno.
Městská knihovna v Rosicích připravila 

LISTOVÁNÍ - PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ

27. listopadu v 18.00 hodin v  Kamenném divadle na zámku.
Scénické čtení pro děti, Příhody včelích medvídků, Čmeldy a Brundy, 
hrdinů oblíbených Večerníčků. Vstupné v předprodeji v KIC Rosice 

a v městské knihovně: 40 Kč, na místě: 50 Kč.

Hokejový klub mládeže Slovan Rosice pořádá ve spolupráci se 
Střediskem volného času

KARNEVAL NA LEDĚ
Akce proběhne 29. listopadu od 14.00 hodin do 17.00 hodin

na zimním stadionu v Rosicích. V doprovodném programu vystoupí 
rosičtí krasobruslaři. Pro děti i dospělé je připravena řada soutěží, 
her a tombola o zajímavé ceny. Vstupné: děti: 10 Kč, dospělí: 20 Kč 

a maskovaní účastníci mají vstup ZDARMA.

12. ROČNÍK GULÁŠOVKY
sobota 15. listopadu 2008 od 19.00 hodin - Kulturní dům

Přehlídka asi 50 druhů nejrůznějších gulášů (kančí, srnčí, hovězí, 
rybí, kuřecí, zplynující segedin atd.), které dodají místní restaurace, 
jídelny i občané. Předání „Řádu zlaté vařečky“, degustace vín a piv, 
atraktivní módní přehlídka v podání profesionálních manekýnek, kte-
ré předvedou kolekce společenských šatů po spodní prádlo z Bouti-
que Elegance paní Plattkové. Taneční zábava - kapely Jerry Band, 
místní umělecké těleso DNĚPR – (Duo Němeček - Prďa) a Jehla.
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Měsíc listopad začíná svátkem 
Všech svatých a 2. listopad je 
v kalendáři označen jako Vzpo-
mínka na všechny zemřelé (lido-
vě Dusičky). Je třeba podotknout, 
že Dušičky bývají každoročně 
impulsem k tomu, aby národ 
vyrazil upravovat hroby svých 
blízkých. Rozhodně patří v na-
šich zemích právě uctění památ-
ky mrtvých - květinami na hrob, 
tichou vzpomínkou na ty, kteří již 
nejsou mezi námi, také setkáním 
s příbuznými a blízkými, kteří 
jsou od nás vzdáleni a jindy na 
setkání nenajdou čas.

Dle pověstí byl průvodcem 
duše zemřelých na poslední cestě 
přes řeku zapomnění pověstný 
převozník Charon, zatímco tělo 
do hrobu ukládal bezejmenný 
hrobník. Během historie byl 
způsob uložení nebožtíka různý. 
V 9. - 10. století byly hroby roz-
troušené po ploše tehdejších osad 
(soudě podle zjištěných hrobů 
v Pohansku u Břeclavi). Teprve 
s nástupem křesťanství byly za-
kládány hřbitovy kolem kostelů 
a kaplí, popřípadě v jejich blíz-
kosti, význačné osobnosti bývaly 
pohřbívány přímo v kostele. 

Jestliže se k roku 1221 připo-
míná Matěj, první farář v Ivan-
čicích (Mathias de Ywansiz), 
pak tento údaj dokládá i existenci 
kostela a je předpoklad, že v jeho 
sousedství byl také hřbitov, na 
kterém se pohřbívalo až do roku 
1560. Zřejmě postupně nestačil, 
zvláště po epidemiích, které byly 
ve středověku časté, a proto se 
zetlelé pozůstatky mrtvých vyko-
pávaly a ukládaly do krypty pod 
oltářem. Krypta byla otevřena 
v roce 1947 při opravě kostela
a cca 100 m3 kostí bylo pohřbe-
no na dnešním novém hřbitově. 
Význačné osobnosti pohřbené 
v kostele připomíná několik ná-
hrobních desek v kostele nebo 
uložených v kryptě. 

Pro Jednotu bratrskou v Ivanči-
cích vydal majitel krumlovského 
panství Jan z Lipé, jenž vlastnil 
také Ivančice, v roce 1576 privi-
legium, kterým potvrzuje bratřím 
již dříve vydané privilegium své-
ho děda, také Jana, a rozmnožuje 
je o další výsady. V privilegiu 
je obsaženo právo pohřbívat na 
obecním hřbitově, pokud si bratři 
nepořídili samostatný hřbitov. 

Další místo pro nový hřbitov 
bylo vymezeno u kaple Nejsvě-
tější Trojice, která byla postavena 
v roce 1560, (věž byla přistavena 
až v roce 1838). Hřbitov byl na 
tehdejší dobu rozsáhlý - 5 425 m2,
ale dodnes zbylo jen několik ná-
hrobních kamenů vsazených do 
zdiva kaple. Na hřbitově se po-
hřbívalo do roku 1837 a od roku 
1859 byl pronajat na zahradu. Od 
roku 1866 byl pozemek pronajat 
nově zřízené Hospodářské škole 
na botanickou zahradu a pěsto-
vání ovocných stromků. V červnu 
1921 se městská rada usnesla o 
odprodeji části pozemku na stav-
bu 11 rodinných domků. Jedná se 
o domy v ulicích Jana Fibicha, 
Hřbitovní a Jana Vrby. Zbývající 
plocha hřbitova byla upravena na 
park, ve kterém byl v roce 1923 
postaven pomník vojínům pad-
lých v 1. sv. válce. Při poslední 
úpravě pozemku byla zrušena 
cesta vedoucí šikmo kolem kaple 
ke Hřbitovní ulici, včetně řad oz-
dobných keřů.

Současný hřbitov je od roku 

1837 na úpatí Nových hor, při 
cestě ke kapli sv. Jakuba. Zajíma-
vý je zápis v „Protokolech“ obec. 
zastupitelstva 21. února 1895: 

„Stavitel Kočí upozorňuje, že 
katolické obyvatelstvo bydlící 
v židovské obci není do katolické 
obce ivančické přifařeno, pocho-
váváno jest na městském hřbitově. 
Navrhuje, aby židovská obec za-
jistila pro katolické obyvatelstvo 
zvláštní hřbitov a to do 31. pro-
since 1895. Jednomyslně schvále-
no“, (ale nebylo realizováno).

V roce 1910 se obecní zastu-
pitelstvo rozhodlo za 1.300 K
přikoupit pole sousedící se 
hřbitovem pro budoucí rozšíření 
hřbitova. V říjnu 1915 zemřel 
ivančický rodák ing. Karel La-
seker. Odkázal městu 1.000 K a 
doporučil, aby byl tento obnos 
použit k uhrazení dluhu za pole 
koupené k rozšíření hřbitova. 

Dne 30. prosince 1918 sděluje 
Dr. Fišer: „zdravotní odbor zjistil 
naprostý nedostatek místa ku po-
hřbívání mrtvých a žádá okamžitě 
hřbitov rozšířit“. 

Až v březnu 1936 projednává 
obecní zastupitelstvo rozšíření 
obecního hřbitova, stanovuje 
rozmístění hrobů, schodů apod. 
Roční úmrtnost byla v té době 
asi 100 zemřelých. Přesto až 5. 
března 1950 byla jako první po-
hřbena v nové části hřbitova Rů-
žena Zdražilová, třicetiletá choť 
učitele. Nová část hřbitova byla 

rozdělena na tři části. Kamenné 
stěny zajistily přijatelné výškové 
vyrovnání terénu, přičemž horní 
část hřbitova byla ponechána
pro ukládání uren a upravena
pro rozptyl popela. 

V osmdesátých letech minulého 
století byl na veřejném zastupitel-
stvu projednáván návrh na zajiště-
ní místa pro budoucí hřbitov. Jako 
nejvhodnější místo bylo doporu-
čeno místo v Alexovicích napravo 
od cesty v kaštanové aleji, kde 
se říká „Na Jankůvce“. Bohužel 
zůstalo u návrhu, další jednání ne-
proběhlo. O to víc je třeba se nad 
tímto problémem zamyslet a vzít 
si příklad od předků, kteří s před-
vídavostí zajistili plochu pro roz-
šíření hřbitova, který je využíván 
dodnes. Současná celková plocha 
hřbitova je 12 366 m2 

 V Letkovicích neměli vlastní 
hřbitov, obec byla po dlouhou 
dobu přifařena do Oslavan, 
takže zesnulí byli pohřbíváni na 
oslavanském hřbitově, později 
v Ivančicích. Na hranicích ka-
tastru u silnice k Oslavanům je 
„Kavalířův“ kříž. Vlevo odbočuje 
cesta a po cca 150 m bývala mez 
a rokle. Místo se jmenuje Tru-
bárna a právě zde bývali údajně 
pohřbívání sebevrazi. Němčice 

byly přifařeny do Ivančic a zde 
také pohřbívaly. 

V Řeznovicích se už po za-
ložení kostela sv. Petra a Pavla 
kolem roku 1160 kolem kostela 
pohřbívalo. Dokládá to nález hro-
bu z 12. století s deseti esovitými 
náušnicemi. Jestliže přeskočíme 
cca 100 roků existence kostela, 
pak musíme připomenout „ku-
mánský“ kámen se záhadným 
nápisem. Pražský orientalista P. 
Poucha, který nápis přeložil se 
domnívá, že se jedná o náhrobní 
kámen padlého - zemřelého ku-
mánského náčelníka. Charakter 
písma a poznatky z historie do-
kládají, že se jedná o rok 1253, 
kdy Kumáni bojovali v uherském 
vojsku při jeho vpádu na Moravu. 
Tento kámen a další jemu podob-
né viděl ve zdejší kostelní dlažbě 
již Bohuslav Balbín a ve svém 

díle z roku 1677 je označil za 
náhrobek Kumánů. Podle pověsti 
zemřel v roce 1310 komtur temp-
lářského řádu Ekko. Jeho náhro-
bek se nedochoval, ale Templáři 
měli ke kostelu vztah. U vchodu 
do zákristie je vřezaný kamenný 
kříž, jehož původ není jasný, ale 
někteří vědci se domnívají, že se 
jedná o kříž templářský. 

Mimo to se v řeznovickém 
kostele zachovalo několik rene-
sančních náhrobků, které stojí za 
to připomenout. Dva z nich jsou 
příslušníků kamenické rodiny 
Ridů (Riedů) z Hrubšic. Kámen 
Petra Rida (1575) s má ve štítě 
kamenické nástroje a značku. 
Jeho neprovdaná dcera Kateřina 

(1584) je zobrazena v reliéfu kle-
čící dívky. Další náhrobek patří 
Markétě Hadburkové ze Sobošic 
(1584), vdově po Jiřím Zárubském 
z Hoferšic a na Červené Lhotě. 
V kostele jsou ještě další náhrob-
ky ze 16. století. To vše dokazuje 
pohřbívání význačných osobností 
buď přímo v kostele nebo v jeho 
těsné blízkosti. V ohradní zdi jsou 
náhrobky manželů Bohunky a 
Jana Herultových, majitelů Bud-
kovic. Oba zemřeli v roce 1549.

V roce 1788 byl založen nový 
hřbitov. Rok založení hřbitova 
prozrazuje nápis na kříži upro-
střed hřbitova. Jestliže se označí 
velká písmena nápisu, která jsou 
současně římskými číslicemi, pak 
jejich součet je 1788. 

 Hřbitov je společný pro obce 
Řeznovice, Hrubšice a Biskoup-
ky. Do roku 1857 zde byli pohřbí-
vání zemřelí z Alexovic a před 
založením vlastních hřbitovů po-
hřbívaly zde Budkovice do roku 
1941 a Polánka do r. 1948. 

Po celá staletí byli zemřelí 
z Budkovic pochováváni na hřbi-
tově v Řeznovicích, obec vlastní 
hřbitov neměla. Rozloučení se 
zesnulým bylo u kapličky (v roce 
1938 byla zbořena, na jejím místě 
byla postavena zákristie kaple) a 
odtud následoval převoz po polní 
cestě do Řeznovic. Dne 15. led-
na 1936 se obecní zastupitelstvo 
v Budkovicích jednohlasně usnes-
lo na zřízení místního hřbitova za 
kaplí. Až v roce 1941 byla jako 
první na novém hřbitově pohřbena 
Terezie Jursová (1864 – 1941).

V Alexovicích, kde odbočuje 
cesta do Budkovic, je kamenný 
kříž z roku 1804. V blízkosti 
kříže býval hřbitov pro občany 
Alexovic. Když majitel textilky 
Skene začal vykupovat a scelovat 
pozemky, dal vykopat kosti a 
odvézt je na řeznovický hřbitov. 
Do roku 1857 byly Alexovice ve 
farnosti řeznovické, v uvedeném 
roce byly převedeny do farnosti 
ivančické a začalo se pohřbívat 
v Ivančicích.                Jiří Široký

Použité prameny: • Pamětní 
knihy Ivančic, Alexovic, Němčic, 
Řeznovic a Budkovic uložené 
v SOkA Rajhrad • Protokoly obec.
zastupitelstva uvedených obcí 
uložené v SOkA Rajhrad

Ivančické hřbitovy

Náhrobek s benátským lvem zajímá hlavně přespolní návštěvníky hřbitova

RAKŠICE
Rakšice jsou dnes místní částí Moravského Krumlova. Po staletí 

však bývaly samostatnou a poměrně velkou českou vesnicí na předpolí 
převážně německého města. Rakšice se poprvé zmiňují v roce 1234, 
kdy moravský markrabě Přemysl ves daroval špitálu sv. Františka 
v Praze. Majetek špitálu záhy připadl řádu křižovníků z červenou hvěz-
dou na Hradišti u Znojma. Křižovníci Rakšice během 14. století ztratili 
ve prospěch krumlovské vrchnosti. Patronát zdejšího kostela si zřejmě 
ještě dlouho ponechali. Svědčí pro to znak křižovníků v Rakšickém 
kostele. Můžete ho vidět na kamenné schránce na hostie (pastoforiu).

Když Jindřich z Lipé roku 1369 prodával krumlovské panství pánům 
z Kravař, objevila se ves Rakšice se dvorem ve výčtu prodávaného ma-
jetku. Odtud byly Rakšice napořád při krumlovském panství.

Již ve 14. století býval v Rakšicích svobodný či manský dvůr, na 
kterém seděl v roce 1388 Maršík z Rataj. V letech 1424-1438 se 
uvádí jeho syn Markvart, který se psal také Markvart z Rakšic a jenž 
byl horlivým stoupencem husitů. Snad tentýž dvůr získali roku 1661
od Ferdinanda Jana z Lichtenštejna řeholníci z krumlovského kláštera. 
Na rakšickém hospodářském dvoře si založili roku 1677 pivovar.

Od zániku vrchnostenské správy v roce 1848 byly Rakšice spojeny 
s Moravským Krumlovem, s výjimkou období 1869-1919, kdy byly 
samostatnou obcí. V letech 1938-1945 byly Rakšice spolu s Krumlo-
vem také součástí tzv. třetí říše.

Kostel sv. Vavřince. Jednolodní stavba s hranolovou věží s cimbuřím 
stojí na vyvýšeném místě na návsi. Podle odborné literatury pochází 
z doby kolem roku 1500. Dochované architektonické prvky však svěd-
čí o starším založení kostela v období rané či vrcholné gotiky. Kostel 
založili pravděpodobně již ve 13. století křižovníci z červenou hvěz-
dou, i když o tom nemáme žádné písemné svědectví. 

Zvláštností rakšického kostela je tzv. pastoforium. Je to asi 3 metry 
vysoká kamenná schránka na hostie s prolámanými výklenky, bohatě 
zdobená ornamenty. Je zapuštěna do zdi na boku kněžiště. Ve štítě pas-
toforia je znak křižovníků z červenou hvězdou. Pozdně gotická památ-
ka pochází z doby kolem roku 1500. V interiéru kostela se nachází také 
dva náhrobky s nápisy a kamenná deska s vinařskými symboly.

Kamenné památky. U kostela jsou památkově chráněný kříž z roku 
1824 a socha sv. Jana Nepomuckého datovaná rokem 1773. Křížový 
kámen v místě zvaný „Cyrilometodějský“ se nachází v Krumlovském 
lese asi 2 kilometry východně od Rakšic. Stojí při staré vozové cestě 
přes les do Vedrovic asi 200 metrů od okraje lesa. Podobné kamenné 
památky bývají z 15.-17. století. S cyrilo-metodějskou tradicí byl ká-
men spojen zřejmě až druhotně v 19. století.

Těžba uhlí. V 19. století probíhala v Rakšicích těžba uhlí nevelkého 
rozsahu. Místem dolování byly výchozy hornin na břehu řeky jihozá-
padně od obce naproti bývalému mlýnu „Témil“ (Teichmühle).

Rakšické mokřady. Navrhovaná přírodní památka k ochraně přiro-
zených olšin a slatinných luk leží asi 2 kilometry jižně od Rakšic. Na 
místě známém v okolí jako „Slatiny“ našlo příhodné místo k životu ně-
kolik druhů chráněných rostlin a živočichů. Podmáčené slatinné půdy 
podobné rašelině jsou místy několik metrů hluboké.

Matézák. Nevelká lokalita stepní květeny na slepencové stráni 
nad silnicí z Rakšic do Krumlova. Brzy zjara tady můžete vidět žluté 
květy křivatce českého, později také hvězdnici zlatovlásek nebo kavyl 
vláskovitý. Pokud budete mít štěstí, můžete v prosluněném babím létě 
zahlédnout vzácného a pestře zbarveného pavouka stepníka rudého.

Durdice. Severní části Rakšic oddělené od vesnice potokem se říká 
Durdice. Na konci 18. století zde bylo jen jedno stavení. Zástavba se 
rozvinula až v průběhu století následujícího. Podle místní pověsti zalo-
žil Durdice pastýř Durda, který tu pásl dobytek.

Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí mikroregionu

Moravskokrumlovsko

Společný hrob ivančických kněží

Pohlednice rakšické návsi z doby kolem roku 1900. Socha svatého Jána.    
tehdy stála uprostřed prostranství.  (ze sbírky Miloslavy Klimtové, Znojmo)

Kostel zasvěcený sv. Vavřinci „Cyrilometodějský“ kámen

Obec Vedrovice pořádá
v pátek 14.11.2OO8 v l8.00 hodin
v sále kulturního domu Vedrovice 

Nejstarší evropští zemědělci
a horníci z okolí Vedrovic 

archeologická beseda
s doc. dr. Martinem Olivou, dr. Alenou 
Humpolovou a dr. Ivanou Jarošovou. 
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Auto - moto
koupím
•• blatníky Zetor 30-40. Tel.:731 839 886.
•• zadní nápravu z jednom. Multikáry 
s funkční uzávěr. Tel.: 605 471 368.
prodám
•• Škoda Felicia Combi 1,6 GLX, r. v. 
1997, 2x airbag, ABS, centrál, posil. 
řízení, tažné zařízení, letní + zimní 
pneumatiky. Tel.: 777 084 266.
•• Škoda Forman, r. v. 1995, modrá 
barva, tažné zařízení, centrální zamy-
kání. K tomu daruji přívěs za osobní 
automobil. Cena: 24.000 Kč. Tel.: 
724 152 020.
•• Škoda Felicia 1,3, r. v. 2000, rádio, 
střešní okno, najeto 172.000 km. 
Cena: 37.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Citroen ZX 2,0 D, STK ještě 1 
rok, r. v. 1995, alu kola, 5-ti dvéřový, 
bez koroze. Cena: 12.000 Kč. Tel.: 
603 534 814.
•• Škoda Fabia 1,4 16V, r. v. 2005, 
najeto 83.000 km, max. výbava, čer-
vená sedadla, nádherný vzhled. Cena: 
158.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Škoda Fabia Combi, 1,4tdi, modrá 
barva, 2 x airbag, klimatizace, el. 
okna, alu kola + zimní, koupeno 
v ČR, servisní knížka, výborný stav. 
Cena: 190.000 Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Volkswagen Golf, 1,6 16V, r. v. 
2004, černá metalíza, 4 x airbag, cli-
matronic, vše v el., max. výbava, kou-
peno v ČR, super stav. Cena: 195.000 
Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Fiat Brava, r. v. 2000, koupeno 
v ČR, 1. majitel, najeto 109.000 km, 
airbag, el. okna, náhr. Kola, zahrádka. 
Cena: 80.000 Kč. Tel.: 605 787 507.
•• Seat Cordoba 1,4Mpi, r. v. 2001, 
najeto 105.000 km, vínová metalíza, 
ABS, el. okna, dig. nastavení teploty, 
centrální zamykání na DO + 2 klíče, 
zámek zpátečky + 3 klíče, velmi 
zachovalý interiér. Cena: 95.000 Kč. 
Tel.: 731 922 183. Při rychlém jedná-
ní možná dohoda.
•• Volkswagen Vento 1,9tdi, r. v. 
1994, najeto 126.000 km, červená 
barva, spotřeba pouze 4,5 l na 100 
km, ABS, centrální zamykání na DO 
+ 2 klíče. Drobné kosmetické vady 
stářím vozu, auto je po 2. majiteli, 
interiér je velmi zachovalý. Cena: 
39.000 Kč. Tel.: 731 922 183. Při 
rychlém jednání možná dohoda.
•• Renault 19, r. v. 1991, STK 
do 2010, cena dohodou. Tel.: 
774 075 595.
•• Škoda Forman, r. v. 1993, červená 
barva, mírná koroze, nová spojka, 
brzdové kotouče, těsnění pod hlavou. 
Cena: 8.000 Kč. Tel.: 724 767 862.
•• Škoda Fabia, 1,2, r. v. 2002, STK 
do 10/2010, 1. majitel, v provozu 
od 11/2002, barva pastelově modrá, 
najeto 57.631 km. Cena: 130.000 Kč. 
Tel.: 723 910 369.
•• Opel Kadet, nová karosérie, vo-
zidlo v rozebraném stavu, r. v. 1986, 
možnost dovozu. Tel.: 725 597 511.
•• Škoda 110 L, pojízdná, bez předních 
sedadel, nový lak. Tel.: 725 597 511.
•• zimní pneumatiky Kleber 165/70 
R14 81T, dezén 6 mm, 2 ks. Cena: 
450 Kč. Tel.: 736 168 177.
•• zimní pneumatiky Daytona 170/70 
R14 84T, dezén 7 mm, 2 ks. Cena: 
500 Kč. Tel.: 736 168 177.
•• komplet. zimní kola na WV Passat
b5, cena dohodou. Tel.: 608 509 176.
•• ND na Z 4011 – nepoužité (zbytek 
zásob). Tel.: 733 204 557.
•• pneumatiky I4 s diskama, málo 
jeté. Tel.: 721 998 781. Oslavany.
•• orig. poklice 14“ na Fiat, použité, 
cena dohodou. Tel.: 732 123 663.
•• plechové disky 4ks s letním obutím 
na Škoda Octavia. Cena: 3.000 Kč. 
Tel.: 721 681 677.

•• zimní pneumatiky 4ks zn. Kormo-
ran, 165/70 R13, výborný stav, mož-
no i s ráfkama na Mazda 323. Cena: 
1.600 Kč. Tel.: 777 331 226.
•• kompletní zimní pneu Barum Po-
laris 165/70 R13 i s disky na Škoda 
Felicia - 5 ks, 1ks zimní, jeté. Cena: 
1.000 Kč/ks. Tel.: 732 918 374.
•• ND na Škodu 120. Cena: 1.200 Kč. 
Tel.: 733 102 563.
Byty - nemovitosti
koupím
•• byt 2+1 v Moravském Krumlově. 
Tel.: 777 582 899.
•• garáž v Oslavanech na Havířské 
ulici. Tel.: 728 264 272.
•• garáž v Ivančicích, prosím nabíd-
něte. Tel.: 732 123 663.
•• garáž na ul. Letkovská nebo Staro-
horská, platba ihned v hotovosti. Tel.: 
605 412 234.
•• pozemek cca do 700 m2, vhodný 
k výstavbě RD v KÚ Dobřínsko. Tel.: 
723 033 622.
prodám
•• RD 4+1 ve Vedrovicích, zahrada 
+ stodola. Tel.: 777 582 899.
•• zahradu se zděnou chatou v M. 
Krumlově, voda, větší pozemek. Tel.: 
774 412 675.
•• zděný byt 3+1 v OV v M. Krumlo-
vě. Tel.: 568 839 520.
•• novostavbu RD 4+1 v Ivančicích, 
garáž pro 2 vozy, terasa, sklep, po-
zemek 550 m2, podl. plocha 227 m2, 
cena: 4,6 mil. Kč na klíč nebo 2,8 
mil. hrubá stavba. Další informace 
na tel. 605 749 319.
•• garáž na Sídlišti v M. Krumlově. 
Tel.: 608 557 439.
•• pozemek na zahradu o výměře 689 
m2 v Dobelicích. Pozemek se nachází 
za domem č. p. 87. Tel.: 736 652 380.
•• RK Ing. Krajíček Miroslav nabízí 
pronájem bytu 1+1 v MK, cihlový, 
klidné prostředí. Dále prodej bytu 
3+1 v OV na Sídlišti, cena: 1,2 mil. 
Kč, garáže na Sídlišti v MK bez 
elektroinstalace, výrobně skladové-
ho areálu v obci Dobelice. Podrobné 
informace v RK, nám. TGM 28, M. 
Krumlov nebo na tel.: 602 755 265.
•• cihlový byt 2+1 v OV. Cena: 
1.320.000 Kč. Tel.: 607 847 759. 
Oslavany.
•• RK ACITY Vám nabízí: Zařízený 
byt 2+kk v novostavbě s garáží, 
Ivančice, 60 m2, cena: 2,2 mil. Kč. 
Pěkný domek 3+1, pozemek 400 m2,
vjezd, po rekonstrukci, blízko cent-
ra Ivančic, cena: 2,65 mil. Kč k jed-
nání. RD 4+1 v centru Ivančic,
k bydlení i podnikání, sleva na 2,2 
mil. Kč. Byt 1+1 v OV Ivančice, 2 
NP, 40 m2, cena: 870 tis. + provize, 
st. pozemek 430 m2, Pohořelice, 
cena v RK, další informace na tel. 
605 749 319 nebo na www.acity.cz.
nabízím pronájem
•• byt 3+1 v blízkosti M. Krumlova. 
Od 01. 12. 2008. Tel.: 604 942 665.
hledám pronájem
•• restaurace v okolí Znojma. Tel.: 
721 169 483.
•• bytu 2+1 v Moravském Krumlo-
vě. Tel.: 777 582 899.
•• garáže na Sídlišti v M. Krumlově, 
prosím nabídněte. Tel.: 602 782 232.
•• mladý pár hledá pronájem bytu 
v M. Krumlově, popř. v okolí, spěchá. 
Tel.: 732 329 690.
•• matka se 2 dětmi hledá podnájem 
bytu 2+1 nebo domu v Oslavanech 
+ blízkém okolí za rozumnou cenu. 
Tel.: 728 359 225, možno i sms.
Stavba - zahrada
prodám
•• garážová vrata, délka: 2,40 m, 
výška: 2 m, zateplená 5 cm polysty-

rénem, barva luxol-palysandr. Tel.: 
731 066 181.
•• motorovou pilu na ND, zn. Jonse-
red s příslušenstvím. Cena: 500 Kč. 
Tel.: 733 102 563.
•• lanový zvedák 3,2 a 0,8 t (hupcuk) 
nepoužitý, k tomu lano 15 m. Tel.: 
733 204 557.
•• lícované cihly červené barvy, úpl-
ně nové, 127 ks. Cena: 2.000 Kč/za 
všechny. Tel.: 604 909 581.
•• krásné stříbrné smrčky na za-
hradu, výška 50 – 160 cm. Tel.: 
723 826 003.
•• schodnice 10 stupňů, účko 140 
za cenu šrotu. Tel.: 607 981 634.
•• zádový postřikovač STIHL 320, 
málo používaný. Tel.: 733 204 557.
•• 9 ks azbestové vlnovky na oploce-
ní, vel.: 160 x 90 cm. Tel.: 739 830 
654. Ivančice.
Vybavení domácnosti
prodám
•• zánovní kuchyňskou linku světlé 
barvy, pěkná, cena dohodou. Tel.: 720 
414 509. Ivančice.
•• nábytek z roku 1938. Tel.: 725 
597 511.
•• sedací soupravu, 3-místná, rozklá-
dací pohovka s úložným prostorem, 
2 křesla + 2 taburety, velmi pěkná, 
tmavý vzor. Cena: 2.500 Kč. Tel.: 722 
165 491. Ivančice.
•• čalouněnou rozkládací sedací sou-
pravu s úložným prostorem. Délka: 
2 m, barva pomerančová. Tel.: 731 
066 181.
•• zrcadlo 60 x 80 cm, zdobené uni-
kátní tech., zakázková práce, nové. 
Cena: 1.200 Kč. Tel.: 607 700 776.
•• křišťálový lustr, bohatě ověšený, 
12 žárovek, jako nový. Tel.: 607 
700 776.
daruji
•• ložnici ze 70. let za odvoz. Tel.: 
604 943 374.
•• starší mahagonovou stěnu za od-
voz. Tel.: 733 135 122.
Elektro a elektronika
prodám
•• DVD rekordér HD-757, 320 GB
 disk, 6 měsíců používaný. PC: 12.990 
Kč, nyní: 5.500 Kč. Tel.: 724 152 020.
•• lednici s mrazákem zn. Gorenje, 
nová od dubna, v záruční lhůtě, roz-
měry: v: 112 cm, š: 50 cm, h: 60 cm. 
PC: 6.500 Kč, nyní: 5.000 Kč. Tel.: 
775 610 505.
•• pračku s bočním plněním, 5 kg prá-
dla, velmi dobrý stav. Cena: 3.000 Kč.
 Tel.: 777 255 290.
•• pračku mini Romo a zánovní vy-
savač. Tel.: 605 776 380.
•• vysavač zn. Zelmer 1200, 3 roky 
používaný - nevyužitý. Tel.: 731 
066 181.
•• sprchový kout, nový, zn. Sanipro, 
80 x 80 cm. Cena: 3.500 Kč. Tel.: 
604 303 267.
Vše pro děti
prodám
•• dřevěnou kolébku pro novorozen-
ce. Tel.: 515 336 601.
•• dětskou lyžařskou přilbu, vel.: 52 cm,
pro dítě od 2 do 6 let. Cena: 300 Kč.
Tel.: 776 207 712.
•• podzimní bundy pro dítě 3-4 roky, 
barva červená s modrým pruhem,
po dvojčatech. Cena: 120 Kč. Tel.: 
605 748 211.
•• oblečení pro miminko od 3 měsí-
ců do 2 let na chlapečka (po dvojča-
tech) i na holčičku. Cena: 15 Kč/ks, 
při větším odběru možná sleva.
Tel.: 605 748 211.
•• dětský sportovní kočárek, zn. ABC 
Design a golfový kočárek zn. Hauck 
po 2 dětech.. Při odběru obou ks cena 
500 Kč. Tel.: 724 795 978. Oslavany.
•• dětskou vaničku, červená barva. 
Cena: 80 Kč. Tel.: 776 792 508. Iva.
•• zimní boty s kožíškem, vel.: 23, 
hnědá barva, úplně nové, po dvojča-
tech. Cena: 120 Kč. Tel.: 605 748 211.
•• starší vyčištěný a dobře sklado-
vaný kočárek, vhodný na balkón 
nebo k babičce. Cena: 250 Kč. Tel.: 
737 423 202.
•• malou dětskou dřevěnou ohrádku. 
Cena: 200 Kč. 731 743 060.

•• kojicí polštář. Cena: 300 Kč. Tel.: 
731 743 060.
 •• rychlozavinovačky, nové, nepou-
žité, jedna je žlutá, 90 x 90 cm, druhá je 
bílá s bledě zelenými puntíky a mašlí,
 70 x 70 cm. Cena: 150 Kč/ks. Tel.: 
731 189 043.
•• použité oblečení a obuv pro 
0-1 rok. Cena: 50 Kč/ks. Tel.: 
731 743 060. Dále pak těhotenské 
oblečení (kalhoty, sukně, šaty).
•• dětské kolo BMX - 2x, do 10 let. 
Cena: 500 Kč/za obě. Tel.: 728 626 660.
•• dětské kolo, tříkolku, lyže a sáňky. 
Tel.: 605 776 380.
Zvířata
koupím
•• poníka (120 cm) i staršího. Tel.: 
723 048 329.
•• letošní slepice - nosnice, spěchá. 
Tel.: 737 010 367.
prodám
•• štěňata bíglů bez PP, po rodičích 
s PP, barva tricolor, očkovaná + od-
červená, velmi pěkná, rozumná cena. 
Tel.: 724 033 609.
•• štěňata vestíků, stáří 8 týdnů. Tel.: 
603 432 970.
•• pejsky křížence čivavy. Tel.: 
723 048 329.
•• štěňata německého boxera bez PP, 
očkované + odčervené, stáří 2 měsíce, 
odběr ihned. Tel.: 605 010 620.
•• kozičku tmavé barvy, stáří 5 měsí-
ců. Cena: 600 Kč. Tel.: 724 913 908.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
•• prase vykrmené doma, možnost i 
půlky. Tel.: 724 956 454.
•• selata, hmotnost cca 20 - 25 kg. 
Cena: 50 Kč/kg. Tel.: 723 910 369.
•• letošní pávy, vhodné jako okrasa na 
zahradu. Cena: 1.000 Kč/ks, při odběru
 více kusů možná dohoda. Tel.: 602 
565 578.
daruji
•• fenku francouzského buldočka, 
stáří 5 let, pouze do dobrých rukou. 
Tel.: 728 921 466.
•• štěňata špice, fenku a pejska, 
stáří 2 měsíce, k odběru ihned. Tel.: 
515 322 314.
Různé
koupím
•• burčák, menší množství cca: 6 l. 
Tel.: 602 782 232.
•• kukuřici. Tel.: 723 048 329.
•• moravské vltavíny, od 50 Kč/g, 
nad 8 g/ks. Podle váhy a vzhledu 
možná domluva až 100 Kč/g. Tel.: 
774 855 662.
•• starší rotoped s magnetickým brz-
děním. Tel.: 776 654 494.
•• různé myslivecké a lovecké potře-
by + příslušenství jako např. zbraně, 
náboje, odznaky, knihy, nože, tesáky, 
doklady, písemnosti, dalekohledy, 
puškohledy, obrazy, sošky a další věci 
s mysliv. a loveckou tématikou pro 
praxi i do sbírky. Tel.: 777 074 592.
•• různé odznaky a vyznamenání, 
současné i staré, naše, cizí. Tel.: 777 
074 592.
•• staré obrazy, hodiny, porcelán, ná-
bytek, platím ihned. Tel.: 606 294 846.
prodám
•• kulečník, cena dohodou. Tel.: 603 
536 577. Volat mezi 8:00 - 16.00 hod
.

•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodin-
né včelařství Bronislav a Eva Gru-
novi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787, 
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše 
medy můžete koupit také v M. Krum-
lově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.

•• snowboardové boty na měkké 
vázání, vel.: 5. Cena: 1.000 Kč. Tel.: 
776 207 712.
•• psací stroj zn. Remagg, jedná se 
o verzi psacího stroje Consul. Tel.: 
732 284 863. Ivančice.
•• pánské prac. boty a kanady č. 10, 
nové - nenošené. Tel.: 605 914 928.
•• proso červené a žluté. Tel.: 
723 805 526.
•• vyloupané ořechy, jakékoliv 
množství. Cena: 100 Kč/kg. Tel.: 
737 403 914. Rakšice.

•• kvalitní a krmné brambory. Cena: 
100 Kč/metrák. Tel.: 721 428 726.
•• brambory na uskladnění. Cena:
5 Kč/kg. Tel.: 732 124 232.
•• vyloup. ořechy (2 kg). Cena: 100 
Kč/kg. Tel.: 724 607 822. Oslavany.
•• ořechy. Cena: 25 Kč/kg. Brambory 
na uskladnění (Marabel). Cena: 4 Kč/
kg. Tel.: 739 857 760.
•• dřevěnou zábranu na schodiště, 
barva mahagonová, šířka: 80 cm, 
výška: 80 cm, cena dohodou. Tel.: 
732 123 663.
•• kompletní PC sestavu AMD 2,8 
GHz, RAM 512 MB, 160 GB, LCD 
17, ATIX 800, repro, myš, klávesnice. 
Cena: 11.000 Kč, dohoda možná. Tel.: 
775 699 166. 
•• husitské zbraně, replika, dřevěný 
trakař vhodný na výzdobu, replika 
z 50. let, polní kovový vál 3 m, polní 
kovové brány. Tel.: 515 336 601.
•• kožešinové límce, čepice a kožich, 
cena dohodou. Tel.: 773 465 522.
•• plechové kanistry 5 ks i jednotlivě. 
Cena: 50 Kč/ks. Tel.: 607 836 217.
•• kotel s kotlinou na zabíjačku a na 
vaření brambor. Cena: 2.500 Kč. Tel.: 
606 418 690.
•• pánské pologaluskové kolo zn. 
Favorit, barva zelená metalíza. Cena: 
850 Kč. Tel.: 604 909 581.
•• stahovačku kůží vhodnou pro řez-
níka nebo na jatka. Tel.: 721 681 677.
•• napařovací žehlicí lis zn. Singer SP 
1900, návod k obsluze, vhodný do do-
mácnosti i k podnikatelským účelům, 
velmi dobrý stav. Cena: 3.000 Kč.
 Tel.: 777 331 226.
•• plynový kotel kp 18, mlýnek na 
maso,  zářivkové dvoutrubicové svět-
lo, délka: 120 cm. Tel.: 605 776 380.
•• železné schodiště, délka: 2,9 m. 
Cena: 1.500 Kč. Tel.: 721 681 677.
•• nový nepoužitý závěsný plynový 
kotel Thermona Therm 28 TLXZ. 
Cena: 26.000 Kč. Tel.: 724 719 239.
•• horské kolo Reta Falcon, velmi 
kvalitní, rozbitá přehazovačka. Cena: 
1.000 Kč. Tel.: 728 626 660.
•• dámské kolo. Tel.: 605 776 380.
•• dámské kolo zn. Madison. Cena: 
5.990 Kč. Tel.: 725 597 511.
•• dámské černé vyšší boty zn. Glády, 
vel.: 41, 1 x obuté, nevhodná velikost. 
Cena: 1.000 Kč, možná dohoda. Tel.: 
606 415 711.
•• vchodové modřínové dveře, šířka: 
90 cm, levně. Tel.: 515 322 891, po 
20.00 hod.
•• branku 190 x 1 m s obrubou, cena 
dle dohody. Tel.: 739 830 654. Iv.
•• kvalitní pánský oblek OP Prostějov 
za 1.900 Kč. Tel.: 604 303 267. 
hledám
•• mlýnek na hrozny, kdo daruje? 
Tel.: 731 839 886.
Služby
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě 
atyp, ŽALUZIE vertikální a ho-
rizontální, SILIKONOVÉ těsnění 
oken a dveří, ROLETY předoken-
ní z PVC a hliníku, LAMELOVÉ 
dveře, kuchyňské VODNÍ FILTRY 
Fontanus a VYSOUŠEČE vlhkosti. 
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax: 
568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Nečekejte na Vánoce, na dárky 
Vám půjčíme až 50.000 Kč již teď. 
Tel.: 605 720 362.
•• „Hodinový manžel“ - hodinové 
opravy, práce všeho druhu. Tel.: 
733 372 904.
Seznámení
•• mladý sympatický muž 24 let, 
modré oči, hnědé vlasy, se zájmem 
o sport, přírodu, zvířata, film, hudbu 
hledá přítele pro vztah a vše krásné, ve 
věku 26 – 35 let. Tel.: 774 662 054.
•• sympatický muž 46/175/84 by se 
rád touto cestou seznámil s milou 
ženou do 45 let, nejlépe s dítětem pro 
trvalý a hezký vztah z M. Krumlova a 
okolí. Přestěhování možné. Tel.: 515 
320 539. Volat po 19.00 hod.
•• kamarádku na popovídání, výlety 
a jiné. Je mi 32 let, jsem bez dětí, z M. 
Krumlova. Tel.: 773 168 484.

•• abstinent nekuřák 35/170/70 bez 
závazků, hledá upřímnou, všestran-
ně založenou romantickou dívku se 
smyslem pro humor. Dítě není pře-
kážkou. Tel.: 602 237 861.
Zaměstnání a brigády
nabízím
•• přijmeme řidiče skupiny C, pro roz-
voz zboží po ČR. Tel.: 724 976 894.

•• Společnost TC MACH, s.r.o. vyhla-
šuje konkurz na pozice: TECHNIK 
VÝROBY - ZÁMEČNÍK. Klíčové 
prac. úkoly: výroba kapotáží tepel. 
čerpadel. Požadavky na pozici: vyu-
čen v oboru, schopnost práce s nerezí 
a mědí, pečlivost a dílenská zručnost, 
vysoké prac. nasazení, týmový duch, 
svářecí průkaz výhodou. Nabízíme: 
motivující fin. ohodnocení dle splně-
ných cílů, zázemí české, dynamické 
a expandující společnost, odborný 
růst, zaměst. výhody. Své nabídky
zasílejte na adresu: TC MACH, s.r.o., 
U Mostu 590, 672 01 M. Krumlov nebo
na e-mail: tcmach@tcmach.cz.

•• servírku do zavedené restaurace
v Ivančicích. Tel.: 728 264 272.
•• Přijmeme na HPP montážní děl-
níky, obkladače a podlaháře s praxí.
Nástup možný ihned. Zajímavé plato-
vé podmínky. Místo výkonu Ivančice 
a okolí do 40 km. Tel.: 603 833 560.
 

•• MKKRUMLOV.NET, posky-
tovatel internetu, přijme na HPP 
administrativní pracovnici. Termín 
nástupu prosinec 2008 až leden 
2009. Požadujeme praxi v obchod-
ním směru, komunikativní a orga-
nizační schopnosti, znalost práce s 
MS Office či Open Office, ŘP sk. 
B. Životopisy zasílejte na e-mail: 
info@mkrumlov.net.

•• Stavební firma HUTIRA – PSV 
Ivančice, s.r.o. hledá schopného
pracovníka na pozici: stavbyvedoucí. 
Požadujeme: SS/VŠ staveb. směru, 
org. a komunik. schopnosti, schop-
nost prosadit se a převzít zodpověd-
nost, znalost práce na PC, ŘP skup. B, 
zákl. znalosti smluv a staveb. zákona, 
zkušenosti a praxe z výstavby inž. 
sítí, zejména plynovodů a vodovodů, 
jsou výhodou. Nabízíme motivující 
fin. ohodnocení, stabilní zázemí 
prosperující firmy a zaměstnanecké 
benefity. Profes. životopis zašlete na: 
HUTIRA – PSV Ivančice, s.r.o., Jana 
Vrby 1200/7, 664 91  Ivančice nebo 
na e-mail: libor.sustr@hutira-psv.cz. 
Podrobnější info na tel. čísle 546 451 
978, nebo 777 109 971.

•• LORENC LOGISTIC s. r. o. - Po-
hořelice u Brna, přijme skladníka, 
nástup možný ihned. Životopisy 
zasílejte na: Lorenc Logistic s. r. o., 
Průmyslová 1503, 691 23 Pohořelice, 
nebo na e-mail: sedlakova@lorenc-
-logistic.cz. Tel.: 724 027 382.

•• servírku/číšníka pro hotel Vinum 
Coeli - vinařské nebe v Dolních Kou-
nicích, dále osobu, která pracuje v 
oblasti gastronomie a ráda by doplnila 
náš kuchařský tým. Staňte se součástí 
ojedinělého projektu v JMK. Pro slušné 
a pracovité zájemce s ochotou se vzdělá-
vat, nabízíme mimo stabilního platu ob-
ratové bonusy, zdarma nápoje a stravu, 
individuální přístup, možnost ubytování 
hot. typu. Těšíme se na Vás. Kontakt: 
Manager hotelu: p. Jan Janda. Tel.: 604 
439 695. Více informací: www.vinum-
coeli.cz, e-mail: info@vinumcoeli.cz
hledám
•• VŠ pedagog hledá práci i mimo 
obor, méně fyzicky náročnou, na HPP 
(VPP). Tel.: 736 435 858.
•• víkendovou výpomoc ke koním v 
Hrubšicích (na 5 - 6 hod.), nejlépe ně-
koho z blízkého okolí. Na starost je 15 
koní. Jednalo by se o krmení, kydání, 
stlaní, vyvádění. Tel.: 777 877 631.
•• doučování AJ pro žáka 9. tř. ZŠ 
v Oslavanech. Tel.: 733 135 122.
Výzva
•• Prosím pána z Rakšic aby zavolal 
do Ivančic, mám špatné číslo, děkuji. 
Tel.: 732 817 764.

Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 300 Kč, tučně v rámečku 400 Kč, inverzně 500 Kč. Ceny bez 19 % 
DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. 
Inzeráty, které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou 
také vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být zveřejněno, bude shodovat s číslem,
ze kterého inzerce přišla. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátu neručíme.

Příjem inzerce: telefon a fax: 515 321 099, sms: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info

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

www.zrcadlo.info
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Krajský přebor v kopané - 16. kolo

SOBOTA 15. LISTOPADU VE 13.00 HODIN
FC MORAVSKÝ KRUMLOV

- SOKOL PODLUŽÍ
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

Navštivte naše nové webové stránky: www.fcmk.cz
Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

Krumlovští fotbalisté 
vybojovali další body

FC Baník Ratíškovice - FC Moravský Krumlov 2:2 (2:2)
Branky MK: Zelníček, Procházka.

 První půlhodina se odehrávala zcela v režii Krumlova. Nejprve 
v 17. minutě otevřel skóre střelou do šibenice Zelníček a o 12 minut 
později zvýšil již na dvoubrankový rozdíl Procházka. Hned vzápětí 
však přišla nekoncentrovanost hostů a Ratíškovice snížily. Tři minuty
před půlí přišla zbytečná ztráta míče ve středu pole, následoval rychlý 
protiútok domácích a po faulu Novotného odpískal rozhodčí penaltu. 
Tu Ratíškovice bezpečně proměnily. Ve druhé půli nevyužili slibné 
příležitosti Vybíral a Procházka. I když měl Krumlov po většinu zápasu 
více ze hry, mohl být nakonec spokojen i s remízou. Domácí totiž v po-
slední minutě trefi li po standartní situaci tyč.

FC Moravský Krumlov-FC Pálava Mikulov 4:0 (0:0)
Branky MK: Vybíral 2, Zelníček, Záviška. Diváků: 300
 Zápas dvou rozdílných poločasů, tak by se dal charakterizovat 

předposlední podzimní zápas na domácím hřišti. V tom prvním byl
k vidění podprůměrný fotbal se spoustou nepřesností na obou stranách. 
Ani jedno z mužstev si nevytvořilo vyloženou šanci.

 Do druhé půle vtrhli Krumlovští jako uragán. Hned po minutě hry se 
po přihrávce Zelníčka prosadil Vybíral. V 54. minutě opět Vybíral dě-
lovkou překonal hostujícího brankáře. Stav 2:0 přinesl na kopačky do-
mácích klid a ti předváděli útočné manévry. Mikulovští je zastavovali 
pouze za cenu faulů. Dvakrát se jim to podařilo až v pokutovém území. 
Obě penalty domácí exekutoři s jistotou proměnili. Znovu sympaticky 
zaplněný stadion Na střelnici se radoval ze zasloužené výhry.

 K dalšímu zápasu zajíždějí fotbalisté Moravského Krumlova tuto 
sobotu do Bohunic. O týden později v posledním kole před zimní pře-
stávkou hostí mimořádně v sobotu tým Podluží.

Již tradičně zakončil motoris-
tickou sezónu na brněnském Au-
tomotodromu vytrvalostní závod 
automobilů - Epilog. Tento závod je 
vypsán na šest hodin, přičemž zhru-
ba polovina závodu se odehrává po 
setmění, což Epilogu společně se 
zastávkami v boxech přidává na 
dramatičnosti a umožňuje divákům 
sledovat nádhernou hru světel.

V pátečním tréninku měl hrůzo-
strašnou havárii Milan Maděryč s 
Audi DTM. Při vysoké rychlosti 
mu praskla pneumatika a jeho vůz 
se přes sto metrů řítil po trati se 
stylu panna-orel. Jezdec ze zcela 
zdemolovaného vozu vyvázl bez 
zranění! Pole position si vybojoval 
Mercedes DTM Charouzova týmu 
ve složení Enge, Charouz, Mücke 
a Lacko. Po startu se do vedení 
dostalo Audi Bohemia Racing Te-
amu s posádkou Maderyč, Kostka, 
Björk a Janák, kteří zvolili mokré 
obutí. Po třech hodinách byl v čele 

absolutní klasifi kace Tomáš Enge, 
který tak získal svůj první titul do-
mácího mistra na okruzích. Z vítěz-
ství se nakonec radovala posádka 
Enge, Charouz, Mucke a Lacko. Na 
druhém místě skončili obhájci loň-
ského prvenství z Bohemia týmu 

Milan Maděryč, Tomáš Kostka, Jiří 
Janák a Švéd Thed Björk. Druhý 
Mercedes DTM musel těsně před 
koncem zastavit v boxech z důvodu 
technické poruchy, ale předcházejí-
cí náskok mu stačil na třetí místo 
absolutního pořadí.   /Ctibor Adam/

EPILOG UKONČIL SEZÓNU V BRNĚ

Foto: Květoslav Adam                         Jezdci BRT při předávání pohárů

Do Pekingu z Ivančic přes 
Prahu a Istanbul letěla česká 
sportovní gymnastka Kristýna 
Pálešová, závodnice Sokola 
Brno I a členka Sportovního 
klubu mládeže Ivančice.

Od začátku roku 2008 Kris-
týna dosahovala na závodech 
jak u nás, tak na mezinárodním 
poli nejlepších výsledků, které ji 
posouvaly k jejímu vytouženému 
cíli. I přes to, že byla jednoznačně 
nejlepší z naších gymnastek, mu-
sel rozhodnout o postupu jeden 
jediný závod a tím bylo Mis-
trovství ČR v Třinci. Kristýna i 
na MČR ukázala, že s trenérkou 
Kateřinou Janečkovou udělaly 
kus práce a i tady Kristýna zví-
tězila 4 bodovým náskokem před 
druhou Janou Šikulovou, oddílo-
vou kolegyní a především dobrou 
kamarádkou. Nenechala nikoho 
na pochybách, že letenka na OH 
do Pekingu je zasloužená. 

Nemalou měrou se na tomto 
úspěchu podílela i rodina Kristýny 
a především rodiče Ondrej a Ma-
rie Pálešovi. Otec jako manažer 
sháněl fi nanční prostředky jak na 
dopravu na tréninky a závody, ale 
také nezbytně nutný materiál pro 
trénování, oba tak připravovali 
Kristýnu týden co týden. Obdi-
vuhodné. Všechno, co společně 
dělali, mělo svůj význam a přines-
lo ovoce spokojenosti nás všech. 
Vždyť Kristýna se na LOH v Pe-
kingu blýskla skvělým výkonem. 

V národním gymnastickém 
centru v Pekingu před zraky 
více jak 18.000 diváků Kristýna 
předvedla obdivuhodný výkon. 
Na přeskoku, kde začínala, zís-
kala známku 14,325 bodů, na 
bradlech 15.100 bodů, na kladině 
předvedla výkon ohodnocený 
známkou 15,075 bodů a jenom na 
prostných, kde ji klouzala noha, 
jak sama řekla, získala známku 
13,300 bodů. Celkovou známkou 
pak vybojovala nádherné 26. mís-
to, které ji po redukci posouvalo 
do fi nále z 21. místa.

Ve fi nále, byť unavená, před-
vedla výkon, kterým potvrdila 
konečnou 21. pozicí ve víceboji 
žen s celkovou známkou 56,975 
bodů. Za tento výkon se skutečně 
nemusí naše dvojice Kristýna Pá-
lešová s trenérkou Kateřinou Ja-

nečkovou stydět. Vždyť opět po 
28 letech Kristýna vyzdvihla náš 
nejúspěšnější olympijský sport.

Za čtenáře Zrcadla jsme naší  
úspěšné fi nalistce ve sportovní 
gymnastice Kristýně Pálešové 
položili pár otázek.

Kristýno, podělte se s námi o 
největší zážitek z Olympijských 
her v Pekingu. Na co nejvíce 
vzpomínáte?

Pro mě byl určitě největší 
zážitek vůbec celé Olympijské 
hry. Závodit v obrovské nádherné 
hale se světovými gymnastický-
mi hvězdami a potkávat denně 
i ostatní sportovce bylo úžasné. 
Myslím, že na to budu hodně 
dlouho vzpomínat.

Jak byste celkově zhodnotila 
organizaci a zajištění olympij-
ských her v Pekingu? Byl někde 
nějaký zádrhel?

Podle mě zádrhel nebyl nikde, 
teda aspoň já jsem žádný neza-
znamenala. Všechno bylo per-
fektně zařízené. Když jsem se tak 
bavila s ostatními českými spor-
tovci, kteří měli možnost porov-
nat letošní OH s předešlými, tak 
říkali, že to byla nejlépe zajištěná 
a zorganizovaná olympiáda.

Jak se Vám líbilo být členkou 
134 členného kolektivu těch nej 
sportovců z ČR? Co ostatní spor-
tovci, jak Vás mezi sebe vzali?

Myslím, že všichni mě mezi 
sebe vzali dobře. Někteří mi 
říkali „prcku“, ale mně to nijak 
nevadilo. :-)

Měla jste možnost některé 
sportovce vidět přímo v závodě? 
A naopak byl někdo ze sportovců 
na Vašich závodech?

Já jsem se byla podívat na na-
šich plavcích, viděla jsem naživo 
skoro všechny, kromě Květoslava 
Svobody, kterého jsem nestihla 
kvůli tréninku. Pak jsem měla 
možnost vidět Jardu Bábu, To-
máše Janků a Věru Cechlovou. 
A největší zážitek jsem měla z 
tenisu, kdy jsem viděla zápas 
Tomáše Berdycha s Federerem. 
To bylo něco neskutečného! A 
čeho upřímně lituji je, že jsem se 
nebyla podívat, když házela Bára 
Špotáková. Aspoň jsem to viděla 
v televizi, ale přece jenom na živo 
by to bylo hezčí.

Co říkáte svému vystoupení 
na Vašich prvních Olympijských 
hrách, jste spokojená? 

V okamžik když jsem dozávo-
dila své fi nále, jsem měla smíšené 
pocity. Zároveň radost, vždyť 
jsem byla 21. na OH, ale zároveň 
mě trošku mrzel pád na prostných. 
Nebýt něj, mohla jsem se umístit 
ještě o něco lépe. Ale teď, když 
to vezmu zpětně, tak si říkám, 
že můžu být určitě spokojená. A 
moje trenérka? Ta byla spokojená 
hned po závodě, bylo vidět, že se 

jí ulevilo, že jsem zdravá a nic se 
mi nestalo a měla určitě radost, že 
jsem zajela dobrý závod.

Všichni jsme Vám fandili, když 
jsme zjistili, že jste se na olympij-
ské hry probojovala a samo sebou 
neznáme člověka, který by Vám 
nedržel palce. Dostala jste po zá-
vodě asi dost gratulací, kolik jich 
bylo a která Vás nejvíce potěšila?

Po pravdě řečeno bylo jich 
MOC!!! :-) ani nevím kolik přes-
ně, nepočítala jsem to a myslím, 
že mě potěšily asi všechny stej-
ně.. Snad možná jednu, kterou 
bych vyzdvihla. Byla od Janči 

Šikulové, už jenom proto, jak 
jsme spolu o to místo na OH sou-
peřily a z její zprávy bylo cítit, že 
gratulaci myslí opravdu upřímně. 
Ostatně psala mi celý pobyt a 
podporovala mě.

S odstupem času si asi uvě-
domujete, jakého úspěchu jste 
dosáhla, vždyť, kdo může říct, 
že byl na olympijských hrách a 
ještě se pyšní titulem fi nalistka, 
který Vám už nikdo nevezme. 

Teď když už jsem doma a zase 
zpět v tom všedním životě si to 
uvědomuji čím dál tím víc. Je to 
nádherný pocit a přála bych to 
zažít každému. Nedá se to totiž 
jen tak slovy popsat! Ráda bych 
se tam ještě jednou vrátila! :-)

Co bude dál? Jak je směřo-
vaná Vaše kariéra? Za 4 roky 
jsou olympijské hry v Londýně? 
Chtěla byste se jich účastnit?

Určitě bych se těchto olympij-
ských her chtěla účastnit. A taky 
doufám, že to vyjde. Že budu 
zdráva a ve formě. Udělám pro to 
maximum. Myslím, že mám teď i 
mnohem větší motivaci. Občas si 
tak sním o tom, jaké by to bylo, 
kdybych získala olympijskou 
medaili.:-)

Na tiskovce v Brně jste řekla, 
že chcete patřit do světové špičky. 
Asi nikdo po výkonu v Pekingu 
dnes nepochybuje, že do ní pat-
říte. Jsou u nás tréninkové pod-
mínky srovnatelné se světovými? 

U nás určitě nejsou podmínky 

srovnatelné se světovými. Proto 
jsem také uvažovala o tom, že 
bych někdy během příštího roku 
odjela na nějakou dobu (alespoň 
na dva měsíce) do USA. Ale ještě 
si to musím vše promyslet, jak to 
bude se školou a také podle toho, 
jestli se povedou sehnat fi nanční 
prostředky, protože to určitě není 
levná záležitost. A samozřejmě se 
musím domluvit s trenérkou. 

Rádi bychom se dověděli, jestli 
jste měla možnost podívat se ně-
kam po městě? 

Ano, měla jsem čas podívat se 
i po městě. Byli jsme na Čínské 

zdi a v Letním paláci. Obojí se mi 
velmi líbilo, nafotila jsem i dost 
pěkných fotek. Ale pak, když byl 
čas, tak jsem se spíš chtěla jít po-
dívat na jiné sporty.

Budeme mít možnost Vás 
v nejbližší době vidět závodit ně-
kde v ČR nebo dáváte přednost 
jen zahraničním závodům?

Určitě budou i některé závody 
v ČR, ale mnoho jich nebude. 
Jedním z nich je určitě Grand Prix 
smíšených dvojic v Brně a potom 
by měl být závod Extraligy druž-
stev, ale to ještě není přesně stano-
vený termín a místo konání.

Jaká byla cesta zpět?
Pro mě byla cesta zpět dobrá.. Já 

jsem neměla žádný problém s akli-
matizací, ani s dlouhou cestou. 

Jak Vás, Kristýnko, přivítali 
doma a jaké přivítaní bylo v od-
díle Sokol Brno I?

Doma mě přivítali tak, jak vět-
šinou, když se vracím z nějakých 
velkých závodů. Takže jsme šli 
společně celá rodina na takovou 
slavnostní večeři do restaurace. A 
v Sokole? Tak tam mě i trenérku 
čekalo příjemné překvapeni v po-
době velkého plakátu, který byl 
na zdi a byly na nich obtisky ru-
kou všech z gymnastiky ve tvaru 
olympijských kruhů a fotka, mě i 
trenérky. To bylo moc pěkné! :-)

Za čtenáře Zrcadla Vám děku-
jeme za drahocenný čas a držíme 
Vám palce v další úspěšné spor-
tovní kariéře.                 Vít Karas 

HLAVNÍ PARTNEŘI
FC MORAVSKÝ KRUMLOV: 

Město Moravský Krumlov, Stavební fi rma VESELÝ,
VHS Znojmo, GERSTNER MONT, M SPORT, 
OSP Moravský Krumlov, WHC ČERNÝ, UNICON-
TROLS, Hotel VINUM COELI, A+V AUTOBAZAR,

Autobusová doprava VYŽRÁLEK 
Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je čtrnáctideník 

ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

Gymnastka Kristýna Pálešová - Z Ivančic do Pekingu

Krsitýna Pálešová s trenérkou Katkou Janečkovou


