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664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181
mobil: 608 505 529

e-mail: rioslavany@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!

Nám. 13. prosince č. 8
664 12 Oslavany

volejte zdarma: 800 101 150
telefon: 546 425 181

mobil: 608 505 529
e-mail: rioslavany@ri-okna.cz

www.ri-okna.cz

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.

Plátna stále
pod zámkem

PŘIJĎTE SI VYBRAT ....

JÍZDENKY
DO EVROPY

TMK TRAVEL M. Krumlov
602 782 232 • 515 321 044

www.penizelevne.cz
IČ: 871 85 202

volejte: 737 381 235

• 10.000,- až 30.000,- Kč
• 26 % RPSN
• nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu
• v Moravském Krumlově
• stačí dva osobní doklady 
• dva poslední doklady o zaplacení inkasa  

AKCE 2010: 4 rozměry - 10 dekorů • CENA 22.775,- Kč  

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
tel.: 777 084 266
www.hormann.cz

www.vrata-zaluzie.cz

/Moravský /Moravský Slo-
vanská epopej si několik málo 
dnů odpočinula od shonu, který 
gradoval těsně před komunálními 
volbami. I když jsou plátna stále 
pod zámkem, boj úředníků,  poli-
tiků a právníků se nezastavil.

Znojemský soud udělil Krum-
lovu osmdesátitisícovou pokutu 
za to, že radnice odmítla Epopej 
vydat, ale zároveň zatím Praze 
nepřidělila soudního vykonava-
tele, který by mohl „prolomit“ 
pečeti na dveřích zámku.

Dalším mezníkem, který by 
mohl změnit postoj Prahy k 
odvozu Epopeje, jsou výsledky 
komunálních voleb. Ještě před 
volbami se totiž přažská a morav-
skokrumlovská TOP 09 dohodla 
na tom, že pokud uspějí, záměr 
odvést Epopej do Prahy pozdrží 
do doby, kdy pro ni bude posta-
ven nový pavilon. 

Úspěch TOP 09 se dostavil a 
setrvání Epopeje v Krumlově je 
tedy ve hře. Navíc pražská „top-
ka“, nechce ve vedení magistrátu 
lidi z ODS, kteří zde byli za éry 
končícího primátora Pavla Béma. 

Tedy i radní pro kulturu Ondřej 
Pecha, který společně s šéfem 
pražské galerie Milanem Bufkou  
bojují za odvoz Epopeje, bude 
zřejmě muset své místo na praž-
ském magistrátu tvrdě obhajovat. 

Radní Pecha navíc stihl několik 
málo hodin před vypršením lhůty 
svou připomínkou zhatit plán 
ministersta kultury vyhlásit Epo-
pej movitou kulturní památkou. 
Byť dle jeho slov se jedná pouze 
o formální žádost k upřesnění 
některých formulací, je to další 
krok, který je veřejností vnímán 
velmi citlivě. V nové patnácti-
denní lhůtě tedy bude reagovat 
ministerstvo kultury. Pak teprve 
může rozhodnutí o ustavení díla 
památkou vstoupit v platnost.

V následujících dnech čeká 
protagonisty této ne zrovna veselé 
komedie další dějství. Jsou v plá-
nu jednání pražské a krumlovské 
TOP 09, magistrátu, ministerstva 
kultury i JM kraje. Přesto se Praha 
snaží tlačit na Krumlov, aby sám 
dobrovolně ustoupil a Epopej 
vydal. „Vše závisí na dalším po-
stupu města Moravský Krumlov, 

my je pochopitelně vyzveme k 
tomu, aby zámek odplombovali a 
umožnili nám realizaci soudního 
usnesení,“ řekl pražský galerista 
Milan Bufka.

Na stranu Krumlova se přidaly 
další ikony politického i kultur-
ního života. Svůj nesouhlas s 
odvozem a podporu všeho, co 
Krumlov doposud pro udržení 
Epopeje na Moravě udělal, vy-
jádřili například Václav Havel, i 
prezident Václav Klaus. 

Doufejme, že za Epopej bude  
bojovat i nové „osazenstvo“ 
krumlovské radnice a nenechá 

se ovlivnit názorem, že posto-
jem studentů, občanů, radnice a 
hlavně starosty Mokrého, jsme 
se připravili o pět milionů korun, 
které nám chtěla Praha dát „džen-
tlmenskou dohodou za opatrování 
Slovanské epopeje“.  

Co by zastupitelé udělali s 
pěti miliony za hladký průběh 
stěhování Epopeje? Snad opravili 
někde střechu, postavili kruhový 
objezd, nebo nový chodník? 
Možná ten k zámku, abychom při 
procházkách mohli svým dětem 
říkat: Vidíš, tady byla kdysi slav-
ná Muchova Epopej...“     /mape/

250
DRUHŮKOPAČEKA OBUVI

Palackého nám. 22, Ivančice
tel.: 731 222 369 

VÝPRODEJ
KOPAČEK A OBUVI

SLEVY AŽ 50%
zn.: Nike, Adidas, Loap, Umbro, Power, Lonsdale, S.A.M., Puma, ...

PŘEDSEZÓNNÍ SLEVY
ZIMNÍCH BUND
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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

NEJHORŠÍ JSOU TRPAJZLÍCI
 

Pomalu se blíží dušičky. Čas, kdy vzpomínáme na ty, kteří nás navždy opus�li. 
Doba, kdy se to tu hemží duchy a jinými nadpřirozenými bytostmi. Třeba i 
trpaslíky a skřítky. O jejich vlastnostech psalo již mnoho autorů. Jeden příklad 
za všechny: „Nejhorší jsou trpajzlíci, jsou malý, všude vlezou a rychle se množí!“ 
Okřídlenou větu vložil do úst pověstmi opředeného děda Vševěda světoznámý 
drama�k, vynálezce a univerzální génius Jára Cimrman. Ovšem, kdo je tato 
tajemná bytost. Čím se živí a je skutečně nejhorší v pohádkové říši?

Trpaslík nebo skřítek je označení pro tvora podobného člověku, ovšem se 
znatelně menší výškou. Nazývá se tak pohádková bytost, která se ráda zabývá 
hornictvím nebo ochranou našich domovů. V pracovní náplni má též různé 
lumpárny a naschvály. Podle odborných pramenů se dělí na několik druhů:

Domácí skřítek neboli diblík je nejběžnější příklad milého skřítka, který se 
objevuje v našich zeměpisných šířkách. Příznivci tajných věd a magie tvrdí, 
že je to vlastně duch zemřelých předků, který žije v domě a chrání jej. Může 
na sebe brát nejrůznější podoby. Velmi často se objevuje v podobě hada, 
který bydlí pod domovním prahem - pak se označuje jako had hospodáříček. 
Pomáhá lidem, opravuje rozbité nástroje a odhání od domu nemoc a zlé 
síly. Když se lidé stěhovali na nové místo, snažili se magickými prak�kami 
domácího skřítka přimět, aby se přestěhoval s nimi. Domácí skřítek je 
zřejmě slovanskou obdobou an�ckých lárů a penátů, bůžků chránících dům. 
Domovní had je pravděpodobně užovka, která skutečně často žije poblíž 
lidských stavení. Mít takového tvora doma není vůbec k zahození. Ale pozor 
na toho dalšího. Ten umí zaškodit.

Plivník je zmetek zlý a zlomyslný. Páchá různé nekalos�, schovává věci 
nebo krade potraviny. Často na sebe bere podobu zmoklého černého kuřete, 
čímž se snaží vzbudit lítost, aby jej hospodář odnesl domů. Nejhorší je, když 
vám takový plivník přeroste. Pak se z něho stává obyčejný člověk, ale duševně 
zaostává. Odtud také název duševní trpaslík. Protože by byl svému okolí příliš 
nápadný, rád se schovává do poli�ky. Stává se fana�ckým vyznavačem své 
strany. Tam, věrný své povaze, škodí, kde a jak se dá. Trochu lepší obdobou 
tohoto zlotřilce je Šotek neboli rarášek, drobný darebáček, který se zpravidla 
zdržuje u lidských sídel a tajně poškozuje věci. Výraz šotek se stal pojmem 
pro vyjádření podivného poškození nějakého předmětu - např. o �skových 
chybách v novinách se říká, že je napáchal šotek �skařský. 

Většina mytologií od sebe rozlišuje trpaslíka a skřítka. Skřítci bývají 
menšího vzrůstu a žijí víceméně ve všech prostředích, trpaslíci jsou silnější, 
sebevědomější. Jejich sídlem bývají doly, opuštěné jeskyně a jiné podzemní 
prostory. Někdy se těmto trpaslíků říká permoník. I lesy mají svoje piditvory. 
Gobliny, neboli gnómy, kteří žijí v lesích a horách, podobají se trpaslíkům, 
avšak jsou menší a spíše plaší. 

 Já mám z této čeládky nejraději irského skřítka. Ten nosí zelený fráček, 
kouří dýmku, popíjí staré dobré pivo a podle nálady lidem škodí nebo 
pomáhá. Víte o tom, že také hlídá hrnec zlata, který je zakopán na konci duhy? 
Jestliže si zajedete někdy do Irska, zkuste skřítka chy�t. Za svoji svobodu vás 
k takovému hrnci dovede. Ovšem pozor na Iry. Ti prý na skřítky věří, mají je 
rádi a dokonce je ochraňují.

 I u nás doma žijí skřítci všeho druhu. Jak jinak vysvětlit věčně ztracené 
klíče, či založené dokumenty. Vím přesně, kam jsem je dal, ale najednou na 
svém místě nejsou. Vysvětlovat si to počínající sklerózou není moc vhodné. 
Na dě� to svést nemůžu. Proto raději � skřítci. Možná je máte doma také, ale 
nehledejte je. Jsou plaší a utečou před vámi. A pozor na přerostlé plivníky. 
Mám dojem, že se nám v poslední době v této zemi přemnožili.    Petr Sláma

Slovo úvodem

» referenta kvality
» inženýra kvality s NJ
» technika měření 3D
» seřizovače-obsluhu CNC
» provozního elektrikáře
 (vyhl. 50, § 6)
Přijímáme všechny žádosti

o zaměstnání i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
Tel.: 546 418 107, GSM: 602 288 131,

e-mail: hr@metaldyne.cz

OSLAVANY
Strojírenská výrobní společnost zabývající 
se tvářením za studena a kovoobráběním

přijme do pracovního poměru:

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Miloš Hlaváč
U Hřiště 1517
Ivančice - Alexovice
mobil: 739 170 814

Platí do 30. 11. 2010, nebo do vyprodání zásob

OPRAVY A PRODEJ
alternátorů, starterů
ELEKTROINSTALACE
NÁHRADNÍ DÍLY

PEČENÍ CUKRÁŘSKÝCH 
VÝROBKŮ

dorty, rolády, řezy a drobné cukroví

Ludmila Štádlerová
Petrovice 149, Mor. Krumlov

tel.: 515 323 116, 728 726 587

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

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

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991

Milan Štádler
Petrovice 149, Mor. Krumlov
tel.: 515 323 116, 602 947 903
e-mail: autoelektro.stadler@seznam.cz
pružná pracovní doba dle tel. domluvy

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY
NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ

tel.: 515 333 121, 515 334 276

dřevěné brikety 52 Kč/10 kg
(při odběru 1 palety 50 Kč/10 kg)

zlomky 230 Kč/50 kg

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, Moravský Krumlov
objednávky na tel.: 723 026 402 

po-pá 8.00-12.00 a 12.30-19.00 hod.
so 8.00-13.00 hod. 

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY !!!

ÚDRŽBA A SERVIS VOZŮ
PŘÍPRAVA A REALIZACE STK

ZPRÁVY Z RADNIC
Dotace pro Family Point
/Ivančice/ Rada města schválila smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

počtu Jihomoravského kraje na projekt Family Point v centru Ivančic, 
realizovaný ve spolupráci s rodinným centrem Měsíční houpačka, o. s. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
podpory městu ve výši 20.000 korun.                                   Petr Sláma

Odmění komise a občany
/Oslavany/ Rada města Oslavan projednala a schválila výši  finanč-

ních darů pro jednotlivé odborné komise, které působily jako poradní 
orgány vedení města a to za období od 24. 11. 2009 do 15. 10. 2010. 
Zároveň schválila vyplacení finančních darů občanům města za rozvoj 
kultury a společenského dění ve městě a za přínos pro celkový rozvoj 
města a rozvoj spolupráce se zahraničními subjekty.           Petr Sláma

Vodojem na prodej
/Moravský Krumlov/ K prodeji je určen nevyužívaný objekt 

starého vodojemu Křepelčí vrch v k.ú. Moravský Krumlov. Součástí 
vodojemu je nefunkční technologické zařízení (zkorodované potrubí
a armatury) a poškozené oplocení kolem objektu. Pozemek p. č. 660 
je ve vlastnictví Lesů ČR. Nemovitosti (vodojem a oplocení) jsou ve 
vlastnictví Vodovodů a kanalizací, svazku se sídlem v Třebíči. Případní 
zájemci o koupi mohou kontaktovat: p. Bojková, tel. 568 899 126. 

Audiovizuální technika
/Ivančice/ Rada města schválila pořízení audiovizuální techniky

do své zasedací místnosti. Celková investice bude v hodnotě 43.800 
korun bez DPH. Tato technika bude pořízena v rámci projektu „Podpo-
ra rozvoje regionálních konzultačních a koordinačních sítí“. Celá část-
ka bude uhrazena z provozní rezervy rozpočtu města.         Petr Sláma

Nová zastávka na Břízové
/Moravský Krumlov/ Správa majetku města připravuje na listopad 

rekonstrukci zastávky autobusů na ulici Břízová ve směru na Znojmo. 
Při realizaci dojde k dočasnému zrušení zastávky, a to ve dnech 1. až 
26. listopadu. cestující budou moci využít zastávek u polikliniky anebo 
jatky. Stavba si také vyžádá nutné omezení silniční dopravy.        /abé/

Daňové výnosy vzrostly
/Ivančice/ Ekonomická krize přinesla mnoho problémů s financová-

ním měst a obcí, ale už se snad začíná blýskat na lepší časy. Ivančicím 
vzrostly příjmy z daní v roce 2010 oproti stejnému období roku 2009
o 4.000.000 korun. Stále jsou však nižší proti létům 2007 a 2008.
Celkový plánovaný deficit města bude asi 10.000.000 Kč.  Petr Sláma

/Ivančice/ - V pondělí 4. října 
se naposledy sešlo Zastupitelstvo 
města Ivančic ve stávajícím slo-
žení. Po projednání všech bodů 
schůze se se všemi zastupiteli 
srdečně rozloučil starosta města, 
MUDr. Vojtěch Adam.

Ve svém projevu poděkoval 
všem členům zastupitelstva za je-
jich poctivou práci a popřál hodně 
štěstí všem jeho členům, kteří se 
rozhodli nekandidovat či nebudou 
již zvoleni. Pevné nervy těm, kteří 
ve funkci zůstanou, protože město 
čeká největší investiční akce v je-
ho historii, která zasáhne všechny 
občany. Oprava a výstavba nové 

kanalizace. Ocenil také tu skuteč-
nost, že zastupitelé po celé volební 
období nechali stranou své politic-
ké a ideologické předsudky.

Zasedání využil k rozloučení 
i místostarosta Ivančic, Jaroslav 
Pospíchal. Při příležitosti svého 
odchodu do důchodu poděkoval 
všem zastupitelům za jejich 
práci a podporu. Poslední schůzi 
uzavřel slovy MVDr. Šlapanský: 
„Když bylo ustanovováno nové 
zastupitelstvo, říkal jsem obča-
nům, že se teď trochu škorpíme, 
ale potom budeme mít jediný zá-
jem. Naše město. A tak tomu bylo 
celé čtyři roky.“          Petr Sláma

Zastupitelstvo se loučilo

/Branišovice/ Obec má již 
několik let rozpracován projekt 
splaškové kanalizace. Jen v letoš-
ním roce bylo do tohoto projektu 
investováno 600 tisíc korun na 
opravu územního rozhodnutí. 
Z této finanční částky zaplatily 
obce svazku 100 000 a 500 000 
korun byla dotace z JM kraje. 

„I to je důkaz, že kraj dobře o 
naší stavbě kanalizace ví. Cel-
kově od počátku záměru stavby 
byly investovány svazkem ne-
malé prostředky - cca 3 000 000 
korun - do vyhotovení projektu, 
který se z počátku jevil jako ne-
reálný a postupem času získával 
podporu jak na kraji, tak i na 
Ministerstvu životního prostředí 
ČR nebo na Státním fondu život-
ního prostředí. Problém je v tom, 
že vždy si najde ministerstvo 
nějaká omezující opatření, jako 
bylo třeba vytvoření aglomerací 
nebo se podpory nevztahovaly na 
Novomlýnské nádrže a podobně. 
V současné době se na veřejnosti 

stále hovoří o tom, aby obec bu-
dovala kanalizaci samostatně, a 
ne ve Svazku obcí Branišovice, 
Olbramovice, Bohutice. Obec 
Olbramovice je jediná, která by 
byla schopna vzhledem k finanč-
ním příjmům nějakým způsobem 
vybudovat kanalizaci samostatně, 
samozřejmě za pomoci státních 
dotací,“ uvedl ve své zprávě na 
zasedání zastupitelstva starosta 
obce Michal Zima.

Stavba svazku již byla za-
hájena podle projektu, a to 
v Olbramovicích, kde obec 
při budování nových místních 
komunikací pokládá do tělesa 
vozovky splaškovou kanalizaci. 
Cena kanalizace pro Branišovice 
je 60 milionů korun. 

„Pokud by si obec na tuto stav-
bu vzala úvěr více než 15 % z této 
částky, je to pro obec likvidační. 
Schopnost naší obce splácet úvěr 
je při současném výnosu daní ma-
ximálně 700 – 800 tisíc za rok,“ 
doplnil Zima                      /abé/

Splašková kanalizace
- příliš drahá investice

štípač dřeva 6t
6.990 Kč
dřevo akát 1m
200 Kč/q
porobeton IFT
470 Kč /m2

perlinka VERTEX
15 Kč /m2

(při odběru
min. 2 rolí)



Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Dnes Vám přináším druhý díl povídání o cestě OBK na Slovensko 
a do Maďarska.

Lokalita Mochovce. S informací začneme u bloků 1. a 2. Ty jsou 
po modernizaci již také bloky VVER 500. Dlouhou dobu jen nej-
zarytější optimisté věřili, že rozestavěné bloky 3. a 4. budou někdy 
dokončeny. A vida! Po sedmi letech se našel investor - italská firma 
ENEL a vše jede jako po drátkách. Dokonce byl již stanoven termín 
připojení bloku do sítě na 30. prosince 2012. Sehnat spoustu odbor-
níků na dostavbu a spouštění se podařilo a také směnový perzonál
se již připravuje na jedoucích blocích.

Nedaleko od elektrárny je vybudováno Republikové úložiště nízko 
a středně aktivních odpadů. Původně bylo koncipováno stejně jako v 
Dukovanech, ale poté, co se změnil způsob ukládání odpadů, doznalo 
úložiště jistých konstrukčních změn. V Dukovanech se nízko a středně 
aktivní odpady ukládají do úložiště přímo ve dvousetlitrových ocelo-
vých sudech. Na Slovensku se tyto sudy vkládají ještě do vláknobeto-
nových kontejnerů. Ty jsou sem přiváženy ze zpracovatelského centra 
v Jaslovských Bohunicích. Vzhledem k předpokládanému nárůstu 
množství nízko a středně aktivních odpadů z likvidovaných bloků A1 a 
V1 je počítáno s rozšířením úložiště.

Základem zpracování radioaktivních odpadů je snaha o minimalizaci 
jejich objemu. To se děje spalováním spalitelných pevných a kapalných 
látek, zahušťováním kapalných odpadů odpařováním vody a lisováním 
stlačitelných odpadů ve vysokotlakých lisech. Takto upravené odpady 
jsou pak v sudech vkládány do kontejnerů a volné prostory jsou zaplně-
ný speciálním betonem.   17. 10. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Nová cisterna pro Němčice
/Ivančice/ Ve slavném filmu „Lelíček ve službách Sherlocka Hol-

mese“ se Vlasta Burian probírá různými žádostmi. Jako první otevře 
dopis hasičů s prosbou o novou stříkačku. Pokud by ji nechtěl koupit, 
hrozí uspořádáním dobročinného koncertu. Pod tímto hrozivým tlakem 
rozhodne císař raději novou stříkačku koupit. 

K podobných akcím se SDH Ivančice-Němčice uchýlit nemusí.
Ve čtvrtek 14. října převzali slavnostně v Ivančicích na Palackého 
náměstí od starosty města, MUDr. Vojtěcha Adama, zbrusu novou cis-
ternovou automobilovou stříkačku (CAS). Jedná se o CAS 20 na pod-
vozku Mercedesu Atego1329 AF 4x4. Vůz je plně vybaven pro zásahy
u požárů, k čemuž má nejen dostatečnou zásobu vody, ale i pěnidla. 
Dále je vozidlo vybaveno zejména vysokotlakým proudem vody, 
motorovou pilou, hydraulickými nůžkami, elektrocentrálou a samo-
statným čerpadlem vody. Hasiči si mohou na práci posvítit. Vozidlo je 
vybaveno teleskopickým osvětlovacím stožárem o výšce 6 m a výkonu 
2000 W, který je vysouván pneumaticky pomocí systému podvozku. 
Nová stříkačka samozřejmě nebyla zadarmo. Celková investice byla 
5.064.000 korun, z toho dva miliony korun činí dotace Ministerstva 
vnitra ČR, milion byla dotace od Jihomoravského kraje, zbývající podíl 
2.064.000 korun zaplatily za vozidlo Ivančice.

Zvědavost či pohled na novou hasičskou chloubu přilákaly více 
než 200 lidí. K poslechu hrála hudební skupina Polanka. O žaludky 
návštěvníků se postarali sami dobrovolní hasiči. Uvařili pravý a ne-
falšovaný hasičský guláš.                                                  Petr Sláma
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261

tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin.

  ERACO - WECH a.s.

zámková

dlažba 6 cm

ztracené

bednění 20 cm

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
v Moravském Krumlově

Okružní 394, Moravský Krumlov
Nabízíme zpracování projektové dokumentace:

• Rodinných domů • Přípojek inženýrských sítí • Občanských a průmyslových staveb
Vyřídíme za Vás: stavební povolení vč.jednání s dotčenými orgány státní správy

Kontakt: 733 373 784  •  e-mail: projekce@osp-mk.cz

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

ském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na jednu věc. S manželem 
jsme v rozvodovém řízení a máme společně pronajatý byt, kde bydlí-
me společně s dětmi, které mají po rozvodu zůstat v mé péči. Chtěla 
jsem se zeptat na to, jak to bude s pronajatým bytem po rozvodu, jestli 
zůstane mně nebo manželovi a kdo o tom případně rozhodne. Jestli 
by zůstal manželovi, mám nárok na to, aby mi koupil jiné bydlení? 
Děkuji za odpověď. 

Řešení Vaší otázky je upraveno v občanském zákoníku, a to kon-
krétně v § 705. V něm se stanoví, že prvotní je Vaše případná dohoda, 
kdo bude byt dále užívat a kdo se odstěhuje. Jestliže se po rozvodu 
manželství nedohodnete na dalším užívání bytu, soud na návrh jednoho 
z Vás rozhodne, že se společný nájem bytu manžely zrušuje. Současně 
v tomto soudním řízení soud určí, který z Vás bude byt nadále užívat 
jako nájemce, a kdo je povinen se z bytu vystěhovat. § 705 odst. 3 
občanského zákoníku pak stanoví, že soud při rozhodování o tom, kdo 
zůstane nájemcem v bytě po zrušení společného nájmu bytu, vezme na 
zřetel zejména zájmy nezletilých dětí a stanovisko pronajímatele. 

Platí tedy, že ohledně užívání nájemního bytu po rozvodu Vašeho man-
želství se musíte zkusit nejprve dohodnout, pokud dohoda není možná, 
rozhodne otázku dalšího užívání soud na základě podané žaloby jedním 
z Vás. Pokud jde o Vaši poslední otázku, zdali máte nárok na zakoupení 
jiného bydlení manželem, k tomu uvádím, že právní nárok nemáte. Soud 
při rozhodování o zrušení nájmu bytu manžely může rozhodnout o tom, 
že jeden druhému musí najít bytovou náhradu, to však neznamená kou-
pení bytu, ale pouze nalezení jiného vhodného bytu k pronájmu. 

168 Kč

29 Kč

Elektronická spisová služba
/Ivančice/ Rada města Ivančic schválila zadání zakázky „Elektronic-

ká spisová služba ve správním obvodu ORP Ivančice“. Tento systém 
umožní komplexní evidenci dokumentů, a to zcela v souladu s přede-
psaným Národním standardem pro elektronické systémy spisové služ-
by. Je možno ho i propojit se systémem datových schránek a systémem 
Czech POINT. Pro realizaci zakázky byla vybrána firma GORDIC, 
spol. s r.o. Celková cena se vyšplhá k 492.000 Kč. Vítězný uchazeč byl 
vybrán na základě řádného výběrového řízení realizovaného formou 
zakázky. Část z této částky bude hrazena z dotace Integrovaného ope-
račního programu, oblast podpory v rámci realizace projektu „Rozvoj 
služeb Governmentu“, a část přímo z městského rozpočtu. Petr Sláma

Peníze pro Mřenkův potok 
/Ivančice/ Jednorázovou dotaci na odstraňování povodňových škod 

200.000 korun dostaly Ivančice od krajského úřadu. Částka bude vy-
užita na opravné práce na nejzranitelnějším místě města - Mřenkově 
potoce. Další práce budou zařazeny do finančního rozpočtu na rok 
2011. Souběžně s těmito opravami probíhají protipovodňové aktivity i 
v městské části Buškovice. Ty mají být hotovy do konce října 2010.

Městský úřad se snaží zabránit následkům i jiným způsobem. Pro-
jednal s třemi největšími firmami, které hospodaří na ivančických 
polích, změny osevních plánů tak, aby budoucí osev zachycoval
co největší množství vody přímo na stráních.                       Petr Sláma

/Ivančice/ Zajímavý obrázek 
mohli vidět ivančičtí obyvatelé 
v pátek 15. října  od 8 do 15 ho-
diny na Palackého náměstí. Mezi 
místní farou a Památníkem A. Mu-
chy bylo umístěno černobílé vozi-
dlo slavné značky Škoda 1203. 

Při bližším pohledu bylo jasné, 
že se jedná napůl o sanitku a na-

půl o pohřební vůz. Lékaři sdru-
žení v  LOK-SČL zde tímto ori-
ginálním způsobem protestovali 
proti financování ve zdravotnic-
tví. Pod heslem „Děkujeme, od-
cházíme“ symbolicky naposledy 
změřili  občanům krevní tlak a 
vysvětlil i příčiny svého pro-
testu.                         Petr Sláma

Sanitka nebo pohřebák?

Podpoří ekologické topení
/Dukovany/ Zastupitelstvo 

obce rozhodlo zřídit Ekologický 
fond obce Dukovany, ze kterého 
bude poskytována podpora vlast-
níkům bytů a rodinných domů 
provozujících ekologické zdroje 
tepla. Dotace na provozování 
ekologického zdroje tepla bude, 
po schválení žádosti o dotaci, po-
skytnuta ve výši 40 000 korun.

„Jelikož není možné se smířit 
se znečištěním ovzduší v obci 
během topné sezony, zejména v 
obdobích inverzí, rozhodlo Za-
stupitelstvo obce Dukovany zřídit 
Ekologický fond, ze kterého bude 
poskytována podpora vlastníkům 
bytů a rodinných domů provozu-
jících ekologické zdroje tepla. V 
případě, že jedna bytová jednotka 
vytápí více bytů, vyplatí fond pří-
spěvek jen žadateli, který vlastní 
bytovou jednotku se zdrojem 

vytápění. U bytových domů, 
kde je víc než pět samostatně 
vytápěných bytových jednotek, 
se poskytne příspěvekek max. 
do 200.000 korun za celý bytový 
dům. S žadateli, jejichž žádost 
byla posouzena a schválena, bude 
podepsána Smlouva o poskytnutí 
dotace z Ekologického fondu,“ 
uvádí ve zprávě pro žadatele sta-
rosta obce Miloš Kudera.  

Dotaci z fondu mohou získat 
jen provozovatelé ekologických 
zdrojů tepla. Rozumí se tím kot-
le na plyn a elektřinu a tepelná 
čerpadla. Rovněž tak i kotle na 
dřevo, dřevní palivové produkty 
(peletky, brikety) a kotle na uhlí 
za podmínky, že všechny tyto 
kotle splňují emisní požadavky 
dle ČSN EN 303-5, třídy 3. Pro 
vytápění bytu je možno použít i 
krby nebo krbová kamna.  /abé/

Fond Vysočiny - volný čas
/Vysočina/ Rada kraje Vysoči-

na schválila Pravidla Rady kraje 
Vysočina pro přidělování dotací 
na pořádání volnočasových ak-
tivit pro děti a mládež pro rok 
2011, která plynule navazují na 
grantový program Fondu Vyso-
činy - Volný čas. Poskytované 
finanční prostředky mají pomoci 
zajistit spolufinancování rozvoje 
dlouhodobých volnočasových 
aktivit vedoucích k vytváření 
nabídky volnočasových a dalších 
aktivit pro organizované i neorga-
nizované děti a mládež. Dále by 

měly sloužit široké a účinné pro-
pagaci účelného trávení volného 
času, spolupráci jednotlivých 
organizací působících v oblasti 
dětí a mládeže, rozvoji materiálně 
technické základny a aktivnímu 
zapojení široké veřejnosti.  

Žadatelé z řad nestátních 
neziskových organizací mohou 
žádat o příspěvek ve výši 5 000 
až 70 000 korun. Žádosti se 
přijímají prostřednictvím po-
datelny Krajského úřadu kraje 
Vysočina nebo poštou na adrese 
krajského úřadu.              /abé/ foto: MěÚ Ivančice

VÝROBA RAZÍTEK
Grafický návrh
štočku ZDARMA.
Podklady zašlete
na e-mailovou
adresu: 
info@alma.cz

Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající
typ a rozměr razítka. 

Výroba do dvou
pracovních dnů

od odsouhlasení
návrhu zákazníkem.

Více informací
a objednávky

na tel. čísle: 602 782 272,
nebo na info@alma.cz
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Neexistuje pro nás nic než 
kvalita bez kompromisů ve vý-
robě i montáži. Naše společnost 
zaručuje kvalitu svou dobrou 
pověs� a po klientech nechce 
nic jiného, než aby stoprocentní 
kvalitu důrazně požadovali. Ať 
je to náš prodejce, technik nebo 
montážník…

Trh otvorových výplní je přesy-
cen výrobci, avšak jejich kvalita a 
poc�vost široce kolísá. Pokud má 
klient na výběr obrovské množ-
ství různých výrobců, neměla by 
být cena jeho prvním a jediným 
kritériem pro výběr. A to už jen 
z toho důvodu, že okna a dveře 
mají sloužit po celý život. Děláme 
a uděláme všechno pro to, aby 
naše značka RI OKNA byla jedno-
značnou volbou a rozhodně �m 
nejlepším, co si klient může na 
trhu pořídit. Pokud možno jednou 
za život a současně na celý život!

Společnost RI OKNA, a. s. je jed-
ním z největších a nejstarších 
výrobců plastových a hliníkových 
oken, dveří a fasád té nejvyšší 
kvality na českém trhu, a to již 
od roku 1994. Od počátku se 
zaměřujeme na výrobu a montáž 
prvotřídních plastových prvků, ke 
které jsme v roce 2006 přidali vý-
robu a montáž hliníkových prvků 
z profilů HUECK+HARTMANN: 
oken, dveří, interiérových stěn a 
fasád. Starostlivým přístupem ke 
všem klientům dbáme na to, aby 
se veškeré naše výrobky a služby 
staly měřítkem kvality pro ostatní 
výrobce působící na trhu. V letech 
2007 i 2008 obrat společnos� 
přesáhl sumu 800.000 korun,
v roce 2009 se přiblížil hranici 
jedné miliardy. Firma zaměstnává 
téměř 300 pracovníků.

Naše základní zásady
• Každý výrobek opouštějící vý-

robní závody je dokonale funkční, 
několikrát průběžně kontrolován 
a bezvadně připraven pro zabu-
dování do stavby.

• 16 let zkušenos� nás oprav-
ňuje k tvrzení, že jsme zvládli vý-
robní proces. Všechno je rela�vní, 
a stejně tak rela�vní je naše zvlád-
nu� opravdu všech výrobních pro-

cesů, a proto na jejich zdokonalo-
vání budeme pracovat stále!

• Naučili jsme se naslouchat 
potřebám našich klientů a pocho-
pili jsme, že každý je důležitý.

• Poskytujeme maximálně ote-
vřené informace o našich mož-
nostech a o parametrech našich 
výrobků. Vyrobíme-li jen dobrý, 
nikoli však dokonale funkční výro-
bek, přiznáme to a nabízíme ná-
hradní řešení. Jako první výrobce 
na trhu jsme nahlas řekli to, co 
jinak každý výrobce věděl, ale 
opravdu říct se to bál: vchodové 
dveře z plastových profilů nelze 
vyrobit na stejné úrovni jako 
okna. Dnes už je tato informace 
všemi výrobci běžně přiznávána.

• S klientem spolupracujeme 
na architektonickém řešení a zo-
hledňujeme individuální charak-
ter nemovitos�, i když se třeba 
jedná jen o malý byt.

• Okna jsou nejdůležitějším 
prvkem každé stavby - chaty, dom-
ku, vily, bytového domu. Ne každý 
klient si to uvědomuje, proto mu
tuto skutečnost zdůrazníme
a o této zásadě ho přesvědčíme.

Také jsme začínali
Jistěže začátky byly těžké! Mož-

ná ještě trochu těžší, než obvykle 
bývají, protože v roce 1994 jsme 
začali v pronajatých prostorách a 
kromě placení nájemného jsme 
museli šetřit na to, abychom si 
koupili náš první výrobní areál.

S malým dvorkem, kde se sot-

va otočila dodávka, kde pomalu 
nešlo nic uskladnit… a přece jsme 
na ploše zhruba 50 x 50 m ve 
třech starých budovách dokázali 
udělat koncem r. 2002 obrat přes 

200 milionů korun. Dnes se na to 
díváme sice s nostalgií, ale i s hr-
dos� a respektem - a pak jsme 
si řekli: když jsme dokázali něco 
takového, co nás může zastavit?

Začali jsme se tedy pořádně 
snažit a s trochou štěs� sehnali 
ještě během roku 2001 druhý 
starší areál bývalého výrobního 
družstva TRUD v Bzenci, které 
kromě nábytku produkovalo i 
rakve… Zase výzva, a zase úspěš-
ně zdolána! Počátkem podzimu 
roku 2002 jsme se mohli stěhovat 
do nových, kompletně renovova-
ných výrobních prostor, v nichž 
máme dosud zapsáno oficiální 
sídlo (Úkolky čp. 1055).

A zdálo se, že to bude napořád. 
Ale znáte to, co se zdá, je sen…a 
my jsme měli ještě jiný, další sen, 
velký sen stát se nejlepším a nej-
pres�žnějším výrobcem v České 
republice.

Co nám zbývalo jiného než vrh-
nout se do stavby areálu úplně 
nového… V pozdním jaru roku 
2007 se koplo do země v nově 
vytyčené průmyslové a obytné 
zóně Bzence, konkrétně v areálu 
Bažantnice. Po menších peripe-
�ích jsme se v létě 2008 přestě-
hovali a začali výrobu na čtyřech 
samostatných linkách.

Přednost našich výrobků
• Několikanásobná kontrola 

jednotlivých komponentů během 
výroby a finální kontrola funkč-
nos� celého výrobku. Kontrolu-
jeme pořád a všude.

• Používáme nejlepší a výlučně 
originální komponenty - sklo, ko-
vání, těsnění, příslušenství a další, 
které před zabudováním rovněž 
pečlivě kontrolujeme. Nepouží-
váme polské plastové profily ani 
šizená skla, těsnění a kování!

• Minimalizace chyb ve výrobě 
díky použi� unikátního řešení, 
které spojuje tvorbu cenové na-
bídky, rozpis konstrukce a výroby, 
a plnou automa�zaci celé výroby 
(od nářezu profilů až po zasklení). 
Někteří naši konkuren� uvádí, že 
jako první na světě spojili so�-
ware KLAES (tvorba cenových 
nabídek) přímo s výrobou a �m 
výrobu maximálně zefek�vní. 
Pravda je ovšem taková, že to 
udělali až více než rok po nás
a také díky nám.

• Svými výrobky určujeme 
trendy v obou oblastech - výrobě 
i montáži. Jako první společnost 
ve svém oboru jsme ve výrobě 
od r. 2004 zavedli systém mana-
gementu a jakos� (ČSN EN ISO 
9001:2009) a systém ochrany 
životního prostředí (ČSN EN ISO 
14001:2005). V roce 2009 jsme 
úspěšně dokončili zavedení další-
ho cer�fikovaného procesu v naši 
společnos�, systému manage-
mentu bezpečnos� a ochrany 
zdraví při práci podle požadavků 
normy OHSAS 18001:2008. Naše 
výrobky jsou díky tomu vyráběny 
v uzavřeném cyklu. Většina od-
padů je opětovně recyklována a 
nezatěžuje životní prostředí.

• Všechny naše pracovníky pra-
videlně školíme v nových tren-
dech výroby a montáže. Každý 
z nich osobně odpovídá za práci, 
kterou odvede.

Přijďte si vybrat!
Přijďte se přesvědčit, že výrob-

ky, které nabízíme, jsou opravdu 
kvalitní. Budeme se vám věnovat 
v naší vzorkové prodejně v Oslava-
nech na náměs� 13. prosince č. 8.

RI OKNA - KVALITA BEZ KOMPROMISŮ !!!

Nová výrobní hala - výroba plastových oken a dveří komerční článek

PODPOŘÍME VAŠE AKTIVITY PROSTŘEDNICTVÍM
PLOŠNÉ INZERCE VE ČTRNÁCTIDENÍKU ZRCADLO !!! 

Inzerujte v předvánočním čase v Zrcadle a využijte služeb tradičního
média v regionu. Nabízíme profesionální zpracování Vašeho grafického návrhu,

před�skovou přípravu, �sk a cílenou distribuci více jak 12.000 vý�sků.

PRO PODPORU VAŠICH AKTIVIT NABÍZÍME TYTO ČÍSLA:
20/2010          s uzávěrkou 19.10.2010      a �skem 22.10.2010
21/2010     02.11.2010   05.11.2010
22/2010     16.11.2010   19.11.2010
23/2010     30.11.2010   03.12.2010
24/2010     14.12.2010   17.12.2010

Poslední letošní číslo 24/2010 můžete také využít k již tradičním novoročním přáním,
kde můžete svým zákazníkům a partnerům poděkovat za přízeň v letošním roce.

Neváhejte nás kontaktovat a své rozhodnu� neodkládejte!

VOLEJTE: 515 321 099, 602 782 272, PIŠTE: noviny@zrcadlo.info

Interaktivní tabule na 
jednotřídce v Lesonicích
Ve čtvrtek 7. října jsme v Základní škole v Lesonicích slavnostně 

otevřeli zmodernizovanou třídu. Během letních prázdnin došlo k vý-
měně podlahy, nového osvětlení a barevného vymalování. Nadace ČEZ 
s přispěním OÚ Lesonice poskytla interaktivní tabuli a nové lavice se 
židličkami. Za přítomnosti rodičů, příbuzných, přátel školy, bývalých 
žáků, zastupitelů obce a starosty obce pana Hejrala žáci ukazovali, jak 
se pracuje s interaktivní tabulí. 

Co je vlastně interaktivní tabule z pohledu žáků 1. stupně? „Malova-
cí tabule, mluvící tabule, dá se na ní psát fixami, je zábavná, snadněji 
se pomocí ní učím, má nekonečně různých programů, je promítací, 
reaguje na dotyk (slovy jednoho prvňáčka:  reaguje na chmat)...“

Žáci se velmi rychle učí pracovat s moderní výukovou technikou a 
tady spatřuji další z mnoha výhod malotřídní školy. Všichni žáci mají 
denně přístup k interaktivní tabuli. Děkuji zřizovateli školy za realizaci 
útulné, estetické a moderní třídy.  Mgr. Emilie Mácová, ředitelka školy

Prošetří spornou zakázku 
 

Šéfové finančního a kontrolního výboru Zdeněk Dufek a Stanislav 
Navrkal se dohodli na společném postupu ve věci údajných pochyb-
ností při zadávání veřejné zakázky kraje na propagaci zdravé výživy. 

Tato veřejná zakázka byla zadána v minulém funkčním období 
zastupitelstva, kdy vládla koalice KDU-ČSL a ODS. V návaznosti na 
události minulého týdne, kdy se objevila nahrávka vztahující se k oso-
bě bývalého radního MUDr. Františka Adamce, naznačující možnou 
korupci v této věci, byli předsedové výborů ihned požádáni hejtmanem 
Michalem Haškem o provedení šetření. Bude tedy vytvořena společná 
kontrolní skupina, ve které budou zástupci všech politických stran vy-
jma KDU-ČSL, aby nebyly pochybnosti o objektivnosti vyšetřování. 
Předsedové již shromáždili podklady k této kauze a budou je prezento-
vat na nejbližších zasedáních výborů. Trestněprávní aspekty této kauzy 
jsou plně v kompetenci orgánů činných v trestním řízení. Krajská
samospráva je připravena poskytnout jim veškerou součinnost.    /abé/

Senior pasy jsou plné slev
/Kraj/ Projekt Senior pasů, který byl oficiálně spuštěn na začátku říj-

na, se zaměřuje na věkovou skupinu, která je v době ekonomické krize 
nejvíce ohrožena. Jižní Morava je vůbec prvním regionem v ČR, který 
pomáhá lidem po 55. roce díky systému slev pokračovat v aktivním 
způsobu života. Projekt Senior pasů představuje obdobu již čtyři roky 
fungujících Rodinných pasů. Držitelé Senior pasů budou moci vyu-
žívat slevy například v lékárnách, jazykových školách, kadeřnictvích, 
penzionech i knihovnách. Na kartu dostane držitel slevu od pěti do 15 
procent, v sezónní nabídce to může být až 30 procent, výjimečně až 50 
procent. Požádat o kartu může obyvatel kraje starší 55 let. Kvůli dolní 
věkové hranici autoři projektu váhali nad použitím titulu Senior pas.

Na Senior pasy má kraj v letošním rozpočtu dva miliony korun, v 
rozpočtu na příští rok počítá s pětimilionovým výdajem. Pasy by měly 
lidem přiblížit nabídku volnočasových aktivit a přimět je, aby se nebáli 
přihlásit například do tanečních nebo na univerzitu třetího věku. Pro-
jekt také respektuje zájem starších lidí o zdraví. 

I když vydávání karet dosud nezačalo, přišlo tvůrcům projektu 1500 
žádostí. Manažeři projektu nyní jednají o tom, že by slevy platily i v 
Chorvatsku. Slevy pro držitele Senior pasů i Rodinných pasů by měly 
platit po celém pobřeží od Istrie po Dubrovník. Projekt je zaměřen
na turistické aktivity. obsahuje ubytovny, restaurace, a podobně.    /abé/



22.10.2010                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

Ženský organismus je nepo-
chybně poněkud složitější než 
mužský. Už také proto, že zajiš-
ťuje lidskému druhu reprodukci. 
Ženy prý sice nestárnou, ale řek-
něme, že se s léty také vyvíjejí. 

A samozřejmě, že s oněmi 
léty vývoje u nich riziko vzniku 
rakoviny narůstá podobně jako u 
stárnoucích mužů. S ohledem na 
jejich složitější organismus a jeho 
hormonálně podmíněné funkce 
v různých etapách jejich života 
je u žen dokonce více příležitostí 
pro vznik nádorového bujení než 
u mužů přesto, že mají zpravidla 
méně nezdravých návyků. 

Více než polovinu všech ná-
dorů u žen představují nádory 
prsů, děložního těla a děložního 
hrdla a vaječníků. Klíčová pro 
onkologickou prevenci je tedy 
role praktického gynekologa. 
Zaměření onkologické prevence 
u žen má z hlediska hormonální 
funkce jejich vaječníků etapu 
premenopauzální zhruba do 45 
let, perimenopauzální v období 
přechodu mezi 45-55 lety a post-
menopauzální nad 55 let výše.

Onkoprevence u zdravých žen 
začíná dříve než u mužů, prak-
ticky již od dosažení dospělosti. 
Rizikovou oblastí je již v mladém 
věku zejména hrdlo děložní, ne-
boť při zahájení pohlavního živo-
ta dochází k infekci papilomaviry 
a zakládá se i možné riziko vzniku 
rakoviny hrdla děložního. Ta se 
vyvíjí z  nenápadných předrako-
vinných změn na sliznici hrdla dě-
ložního, které mají být zachyceny 

včas jako mikroskopické a plně 
léčitelné pouhou malou operací. 
Očkování proti papilomavirům, 
které mohou nádory hrdla dělož-
ního působit, se posouvá dokonce 
už do dívčího věku. 

Je také vhodné, aby mladá žena 
sama věděla o výskytu zhoub-
ných nádorů u svých starších 
příbuzných, a bylo-li případů u 
matky, tetiček, babiček, ale také 
u mužských členů rodiny více 
nebo vznikly-li v mladém věku, 
měla by žena navštívit poradnu 
onkologické genetiky. Ta je k dis-
pozici třeba v Masarykově onko-
logickém ústavu. Tam mladé ženě 
její situaci rozeberou, případně jí 
doporučí i provedení genetických 
testů a na jejich základě třeba i 
dříve započaté pravidelné pre-
ventivní prohlídky. 

Předvídat již umíme dědičné 
riziko rakoviny prsu, vaječníků 
a tlustého střeva. Mladé ženy 
nezřídka vyděsí kulovité tuhé 
nádorky v prsu. Nepochybně si 
zaslouží konzultaci gynekologa 
či onkologa a ultrazvukové vy-
šetření, nicméně v drtivé většině 
případů jde o nezhoubné fibroa-
denomy, snadno chirurgicky od-
stranitelné malou operací. Ženský 
prs vyzrává a přestavuje se s tě-
hotenstvím a následným kojením 
a také toto období, provázené 
často záněty, vyžaduje jistou on-
kologickou obezřetnost. 

Zhoubné nádory vznikají 
v mladém věku v prsu sice jen 
zřídka, ale jsou výrazně nebezpeč-
nější, zejména pak během těho-

tenství. Perimenopauzální období 
kolem přechodu ženy již přináší 
prudký nárůst rizika nejen rako-
viny prsu, ale i těla děložního a 
vaječníků. Od 45 let je u nás zave-
den pravidelný mammografický 
screening placený pojišťovnou, 
zatímco gynekologické kontroly 
se předpokládají již od 15 let jed-
nou ročně po celý život ženy. 

V období kolem přechodu a po 
něm už bez závislosti na hormo-
nálních funkcích narůstá riziko 
všech dalších druhů nádorů jako 
u mužů, tedy hlavně trávícího a 
močového traktu. Výskyt rakovi-
ny plic je u žen jen asi desetinový 
oproti mužům, ale v poslední 
době se s nárůstem počtu žen 
kuřaček významně zvyšuje.

Preventivní vyšetření testy 
na přítomnost krve ve stolici a 

moči, preventivní kolonoskopie, 
ultrazvukové vyšetření břišních 
orgánů, tedy jater, žlučových cest, 
slinivky a ledvin, snímek plic a la-
boratorní vyšetření krve jsou tedy 
po padesátce stejně potřebné jako 
u mužů. Ženy nechť nespoléhají 
na nádorové markery v krvi, jsou 
jen málo citlivé pro záchyt vskut-
ku časných stádií nádorů.

Zapomínat by se nemělo také 
na kontrolu celého kožního krytu, 
především na změny mateřských 
znamének po letním období a 
dovolených spojených s inten-
zivním sluněním. Onkologická 
prevence u žen v průběhu celého 
jejich života je o to důležitější, že 
jsou nositelkami života, závisí na 
nich výchova dětí, často i vnou-
čat, a dobré fungování rodiny.

Prof MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

PŘEDCHÁZEJME RAKOVINĚ!
IV. část - onkologická prevence ženy

Zdraví z přírody
Dovoluji se podívat na článek MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. ještě 

z jiného úhlu pohledu. Pan doktor zde píše mimo jiné o potřebě preven-
tivních vyšetření, která přirovnává k občasné technické kontrole aut.
Má samozřejmě pravdu. Lidé se více starají více o svá auta či domy než 
o své tělo a zdraví. Při technické prohlídce se zjistí stav vozidla, ale i 
opraví a pročistí potřebné, vymění olej apod.

Totéž je potřeba udělat pro své tělo. Nejen se o něj starat zvenku, 
ale i zevnitř organismus detoxikovat, regenerovat a vyživovat. K tomu 
slouží přírodní produkty. Aby jejich užívání mělo smysl, je dobré se 
řídit určitými zásadami. V čínské medicíně se řídí pravidlem - předchá-
zejte nemocem dříve, než propuknou - to znamená prevencí. Úkolem je 
zharmonizovat člověka na fyzické, psychické i emocionální úrovni.  I 
s tímto Vám pomohou přírodní produkty. Již i někteří lékaři používají 
přírodní potravinové doplňky a doporučují je svým pacientům. Tyto 
produkty se mohou brát k lékům. Zdraví Vám podpoří nejen přírodní 
produkty, ale také sport, sauna, masáž, vycházky do přírody, střídmá 
strava a hlavně radost ze života. 

Ivančické Centrum zdraví Lucie nabízí program prevence a upevně-
ní zdraví z pohledu celostní medicíny. Doporučuje přírodní produkty. 
Firem s přírodními produkty je na trhu mnoho. Před užíváním tako-
výchto produktů je dobré si zjistit kvalitu, zdroj či způsob zpracování. 
Chcete-li si dozvědět více, obraťte se na nás.                 /komerční článek/

LETÁKY - PROPAGAČNÍ TISKOVINY
TISKOPISY - BROŽURY - PUBLIKACE
Pro neziskové a příspěvkové organizace SLEVY AŽ 30%.

Se svou poptávkou nás kontaktujte na info@alma.cz,
nebo na telefonech 515 321 099, nebo 602 782 272.

GRAFIKA + FOTO + TISK + DISTRIBUCE V ČR

/Ivančice, Třebíč/ V sobotu 
9. října byl slavnostně uveden do 
provozu nový výtah, který bude 
sloužit handicapovaných žákům 
v Mateřské škole, Základní škole 
a Dětském domově Ivančice. Na 
bezbariérové zařízení přispěla 
Nadace ČEZ částkou 950 tisíc 
korun v rámci celostátního pro-
jektu Oranžové schody, který 
má odstraňovat architektonické 
bariéry budov. 

Historická budova, ve které se 
dostává péče osmdesáti dětem 
s vadami sluchu, řeči, kombi-
novanými vadami i autismem, 
je v provozu již od roku 1894. 
Tehdy ji místní ivančičtí radní 
pomohli postavit a provozovali 
jako „Ústav pro výchovu dítek 
hluchoněmých“. V současné 
době je nabízena dětem i jejich 
rodinám komplexní péče, podpo-
ra a vedení od okamžiku zjištění 
vady či postižení až po dosažení 
základního vzdělání. Škola má 
denní i internátní režim, speciální 
pedagogické centrum i rehabili-

tační třídu. Školu navštěvují děti 
ve věku od tří do patnácti let. 

Po úvodních slovech zástupců 
školy, donátorů i politických 
činitelů došlo k symbolickému 
přestřižení pásky a už stály řady 
dětí na první svezení výtahem. 
Přednost měla samozřejmě Le-
nička, která je upoutána na vozík 
a výtah využije nejvíce. „Jsme 
vděčni za tak výraznou pomoc 
pro naši Leničku i pro další děti 
školy i domova,“ dojatě komentu-
je událost Leniččina maminka.  

Další organizací, která byla 
zapojena do projektu „Oranžové 
schody“, je Internát Základní 
školy Cyrilometodějská na Za-
hradníčkově ulici v Třebíči. Zde 
byl ve čtvrtek 14. října představen 
nový schodolez. Na toto zařízení, 
které ulehčí tělesně postiženým 
dětem pohyb po škole a na in-
ternátu, přispěla Nadace ČEZ 
částkou 150 tisíc korun. 

Jde o mobilní zařízení vybave-
né motorkem, které je možné při-
pevnit k invalidnímu vozíku tak, 

aby doprovázející osoba mohla 
vozíčkáře snadno vyvézt do 
schodů a zpět. „Internát a školu 
navštěvuje sedm dětí s tělesným 
handicapem, které museli učitelé 
či asistenti mezi patry přenášet. 

Za schodolez jsme nesmírně 
vděčni. Jeho velkou výhodou je 
i to, že je přenosný a můžeme ho 
tedy mezi budovami internátu a 
školy přemisťovat,“ říká ředitel 
školy Milan Šelle.                /abé/

Výtah a schodolez jsou
pro postižené přínosem 

Kraj vystavuje ve Vaňkovce
/Brno/ V brněnské obchodní galerii Vaňkovka trvá do neděle 24. 

října výstava k 10. výročí obnovení krajské samosprávy v ČR, nazvaná 
„Desítka – Jihomoravský kraj, více než úřad.“ 

Výstava měla informovat návštěvníky Vaňkovky o historii regionu, 
jeho současnosti i budoucnosti. Seznámit návštěvníky se základní-
mi kompetencemi Jihomoravského kraje, s významnými událostmi 
posledních deseti let, představit významné osobnosti regionu i jeho 
turistický potenciál. Nedílnou součástí expozice byly i informace o 
významných projektech a investičních akcích realizovaných v  kraji. 

„Chtěli bychom vám přiblížit fungování instituce, která spravuje náš 
Jihomoravský kraj, ukázat vám, že nejde jen o budovu plnou úředníků 
a politiků, ale o instituci, která s velkým úsilím a nasazením již deset 
let pracuje na tom, aby se na jižní Moravě žilo lépe,“ řekl na vernisáži 
hejtman kraje Michal Hašek a dodal: „Chci popřát jižní Moravě, aby 
byla stále jedním z nejlepších krajů České republiky ve všech oblastech. 
Jižní Moravo, do příštích deseti let vše nejlepší.“ Náměstek hejtmana 
Stanislav Juránek, který stál v čele kraje prvních osm let, připomněl 
některé mezníky předchozího vývoje jako pamětník. Vzpomenul
i na okamžik, kdy se na tisícikorunu, potřebnou k založení účtu kraje 
v bance, skládali všichni členové rady z vlastních peněženek.       /abé/

Obce Energoregionu 2020 
dostaly informační bannery

/Region/ Na žádost obcí bylo za finanční podpory společnosti
ČEZ a organizační výpomoci sdružující organizace Energoregion 2020 
pořízeno na 63 bannerů, které poslouží k propagaci obcí a měst.

„Na reklamní a propagační předměty obcí většinou nezbývají peníze, 
proto jsme nabídku zafinancování a pořízení velice rádi přivítali,“ ko-
mentuje pořízení bannerů starostka obce Dolní Vilémovice Jitka Bouč-
ková. „Bannery jsou praktické, skladné a povedené,“ dodává starostka 
Boučková. „Za běžných podmínek bychom si takový poutač nepořídi-
li. Je to však velice užitečná věc, která nám poslouží k prezentaci jak 
uvnitř obce při veřejných akcích, tak při setkáních mimo obec, na vele-
trzích, v rámci akcí našich podnikatelských subjektů,“ ohodnotil přínos 
pořízení bannerů starosta obce Studenec Josef Zahradníček.         /abé/

Kraj podpořil podnikatele
sedmi miliony korun

/Region/ Rada kraje Vysočina schválila výsledky vyhodnocení gran-
tového programu „Rozvoj podnikatelů 2010 – II“. V letošním roce šlo 
již o 2. výzvu tohoto grantového programu, na jejíž finanční pokrytí 
vedení kraje aktuálně uvolnilo sedm milionů korun nad rámec původ-
ního letošního rozpočtu grantu. Z předložených 102 žádostí s celko-
vým požadavkem na poskytnutí podpory ve výši téměř 13 milionů bylo 
uspokojeno 53 žadatelů. „V ekonomicky obtížné době tak vyslal kraj 
Vysočina jednoznačný signál, že stabilní a konkurenceschopné podni-
katelské prostředí je klíčovým faktorem udržitelného rozvoje Vysočiny 
a jako takové si zaslouží prioritní pozornost,“ uvedl náměstek hejtmana 
pro oblast grantové politiky Vladimír Novotný.

Účelem poskytnutí těchto finančních prostředků ve výši až 150 000 Kč
na projekt je zajistit spolufinancování investičních rozvojových zá-
měrů podniků spojené s modernizací provozního a výrobního zařízení 
a provozních a výrobních prostor a s udržením stávajících pracovních 
míst, případně s vytvořením nových. Podpora v rámci tohoto programu 
není použita na záchranu neživotaschopných podniků.                  /abé/

foto: ČEZ

http://cs.wikipedia.org/wiki/Invalidn%C3%AD_voz%C3%ADk" \o "Invalidn� voz�k


Termín sobota 9. října byl již 
dlouho v předstihu v mém kalen-
dáři označen výraznou červenou 
barvou s poznámkou - Hrubšice - 
Strašidelný zámek. Patřičně jsem 
celou rodinu instruovala, že tento 
termín je naprosto nepřekroči-
telný a po pravdě řečeno, doma 
už pochopili, že bojovat proti 
čemukoliv s nálepkou  „hrubšic-
ké“ je zbytečné. Ačkoliv jsem už 
nějakou tu dobu z Hrubšic pryč, 
pořád mám v této vesničce cenné 
zázemí v podobě přátel. 

Manžel sice zprvu nemohl po-
chopit, proč nemám zajetý takový 
ten normální model - zajít si na 
kafe s kamarádkou z vedlejší 
ulice, ale že pokud mám touhu 
si pořádně poklábosit, jedu na 
druhý konec republiky, ale už si 
zvykl.  A protože na všechny ty 
akce OS Hrubšice se mnou jezdí, 
je mu už jasné, že tak jako je lepší 
si na dobré věci počkat, stejně tak 
platí, že za některými věcmi je 
prostě lepší si dojet. 

Ale zpátky k akci samotné. 
Strašidelný zámek v Hrubšicích 
v podání OS Hrubšice. Pokud 
krátce vystihnout  - stačí jedno-
duché konstatování bez žádných 
podmiňujících dodatků: velkole-
pá podívaná, krásný zážitek pro 
malé i velké účastníky zábavné-
ho odpoledne.

A jak to celé probíhalo? Za-
čátek tajemného odpoledne na 
hrubšickém nádvoří zněl asi takto: 
„Kdesi hluboko v transylvánských 
lesích poblikává malé světýlko. 
Je to svíčka, jediná na tajemném 
hradě. Osvětluje místnost hraběte 
Drákuly. Na stěnách visí pavučiny, 
okny hučí meluzína. A z podzemí 
se linou steny nebohých obětí…“

A poté se skutečně krvežíznivý 
Dracula zjevil všem návštěvní-
kům, kteří  se letos v Hrubšicích 

počítali na stovky (a to dokonce 
6krát). Následovala velkolepá 
show, která byla odměněna, po 
zásluze, dlouhotrvajícím potles-
kem. Program ovšem pokračoval 
dále. Co by to bylo za zámek bez 
prohlídkové trasy? A v tomto pří-
padě trasy strašidelné, kde na malé 
i velké čekalo celkem 13 stanovišť 
- samozřejmě hrabě Dracula, 
Egyptská mumie, Bukovec, Vl-
kodlak pralesní, Jezinky alpské, 
Pavučnice, a snad nejhezčí, ale 
zároveň nejobávanější - peklo 
s několika pekelníky, ale také pe-

kelnící, Hrubšický vodník, Půďák, 
Bílá paní, Smrtka, Baba jaga - je-
žibaba, Černokněžník tajemný. 

Nabídka hrubšického straši-
delného odpoledne však tímto 
zdaleka nekončila, Vystoupení 
šermířské skupiny Taranis, dla-
bání dýní, malování na obličej, 
chudonožec upír, to vše bylo 
připravené pro ty, kteří vydrželi 
až do konce. A že se vyplatilo do 
konce čekat, o tom nepochybujte. 
Na samotném konci programu - 
nyní již za tmy a světel pochodní 
- Hrubšičtí předvedli velkolepý 

nástup hraběte Draculy a všech 
dalších strašidel toho dne se na 
zámku vyskytujících.

A úplný konec strašidelného 
odpoledne? Ten patří v Hrubšicích 
tradičně ohňostroji. Prostě nádhe-
ra. Však si prohlédněte fotografie 
na http://picasaweb.google.com/
oshrubsice.

Pro Zrcadlo, jako vyjádření 
poděkování všem, kteří na Stra-
šidelném zámku v Hrubšicích 
byli, ať už na straně účinkujích, 
či návštěvníků, napsala Václava 
Štěpanovská. 
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Strašidelný zámek v Hrubšicích v režii hraběte Drákuly 

Městská rada v Moravském Krumlově
a Okresní výbor KSČM ve Znojmě děkují
všem voličům, kteří ve volbách do obecních 
zastupitelstev v Moravském Krumlově
a okolí dali svůj hlas kandidátům KSČM. 

Vaši důvěru nezklameme.

Prezident přijal hejtmany 
na zámku v Lánech

/Lány/ Vztah centrální vlády a regionálních reprezentací, vládní škr-
ty a jejich vliv na veřejné služby, optimalizace školství, dopravní infra-
struktura či požadavek na zrušení některých vojenských prostor v ČR 
s ohledem na redukci armády, energetická bezpečnost a problémy s fo-
tovoltaickými elektrárnami - to byla podle předsedy Asociace krajů ČR 
a jihomoravského hejtmana Michala Haška hlavní témata pracovního 
setkání hejtmanů ČR s prezidentem republiky Václavem Klausem.

Na návštěvě lánského zámku dnes hejtmany doprovodily i jejich 
manželky, které měly v době pracovního jednání vlastní program s prv-
ní dámou republiky paní Livií Klausovou. Pracovní jednání trvalo té-
měř půldruhé hodiny, v jeho závěru poděkoval Michal Hašek jménem 
hejtmanů za spolupráci končícímu primátorovi Prahy Pavlu Bémovi, 
který zastupoval hlavní město Prahu jako kraj v Asociaci krajů ČR.

Prezidentský pár poté pozval hejtmany na pracovní oběd, při kterém 
pokračovala diskuse nad domácími i zahraničně politickými tématy, 
ale také nad sportovními úspěchy našich basketbalistek.

Na závěr návštěvy si hosté prezidentského páru prohlédli kapli zám-
ku v Lánech a vyslechli malý koncert trubačů Hradní stráže. /abé/

Foto: Tisková služba Jihomoravského kraje
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MRS MO Moravský Krumlov Vás zve na 

LOV  PSTRUHŮ
   Do rybníka ve Vrabčím  hájku v Moravském 

   Krumlově bylo vysazeno 14 q pstruhů a sivenů.  
   Loví se v sobotu, neděli a středu

   od 7.00 do 17.00 hodin.
   Cena: 200,- Kč, možno ponechat 3 kusy ryb.

      Podrobnější informace
      na tel.: 731 491 208,
      kosicekjan@seznam.cz

čtrnáctideník ZRCADLO - mediální partner projektu

čtrnáctideník ZRCADLO - mediální partner projektu
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Druhý říjnový týden probíhá 
každoročně ve většině knihoven 
naší republiky řada akcí. Nejinak 
tomu bylo i v naší Městské knihov-
ně Moravský Krumlov. V pondělí 
4. října byl Týden knihoven již 
tradičně zahájen Literární ka-
várnou tentokrát pojednávající o 
významném českém básníkovi a 
prozaikovi Karlu Hynku Mácho-
vi. Paní Eva Kopčilová přiblížila 
návštěvníkům nelehkou životní i 
profesní dráhu tohoto představitele 
českého romantismu, u kterého si 
v letošním roce připomínáme 200. 
výročí od jeho narození.

Den otevřených dveří v úterý 
5. října byl opět rekordním dnem 
v počtu nových čtenářů. Knihov-
nu navštívilo 256 občanů a zare-
gistrovalo se 55 nových čtenářů, 
kteří využili nejednu z výhod 
registrace v knihovně zdarma, 
bezplatný přístup na internet nebo 
bezplatné zarezervování knih. Na 
své si přišli i již dříve zaregis-
trovaní čtenáři - někteří využili 
prominutí poplatků, jiní zhlédli 
prodejní výstavu knih z naklada-
telství Egmont pro děti a mládež 
a zakoupili tak „vánoční dárek“ 
s 20% slevou. Pro velký zájem je 
prodejní výstava prodloužena do 

konce listopadu.
Pro školy byly připraveny 

od středy 6. října exkurze do 
knihovny, které využili učitelé 
mateřských, základních i střed-
ních škol.

Ve čtvrtek 7. října se konala 
dvě autorská čtení spisovatele 
Lubomíra Müllera pro žáky II. 
stupně základních škol, studenty 
SOŠ a gymnázia. Setkala se s vel-
kým ohlasem, jelikož téma lásky, 
vzájemných vztahů i šikany není 
v dnešní době ojedinělé. Autoro-
vo odpolední čtení pro seniory 
z knihy „Schody do nebeského 
pokoje“ pokračovalo na Domě 
s pečovatelskou službou a v gale-
rii Knížecí dům bylo pak večerní 
autorské čtení doplněno prodejem 
knih a autogramiádou.

Týden knihoven byl ukončen 
v pátek 8. října autorským čtením 
z knihy „Jak se rodí bráškové“ pro 
žáky I. stupně základních škol. 

Beseda se spisovatelkou 
Jaroslavou Paštikovou byla spo-
jená se čtením ze stejnojmenné 
knihy. Autorka předčítala dětem 
vybrané kapitoly a pak proběhla 
spontánní diskuse plná otázek a 
odpovědí. Život dítěte není jen 
radost a pohoda, ale i smutek, 

strach, žárlivost, stesk, osa-
mělost, nepochopení - situace, 
které těžko zvládá i dospělý.

Veškeré akce k Týdnu knihoven 
byly připraveny tak, aby si z nich 
mohly vybrat všechny věkové 
kategorie našich občanů, a jejich 

zájem, nás - pracovnice knihovny 
- velice potěšil. Poděkování patří 
i kolegyním, které perfektně zvlá-
daly nápor čtenářů u výpůjčního 
pultu a s milým úsměvem odpoví-
daly na spoustu dotazů.   Martina 
Nováková, vedoucí knihovny

Týden knihoven v Krumlově

Dobrovolník ze Španělska
Středisko volného času Ivanči-

ce přivítalo v pátek 1. října mla-
dého dobrovolníka ze Španělska, 
který v rámci  Evropské dobro-
volné služby programu Mládež 
v akci bude v naší zemi pobývat 
do konce září 2011. Gorka Me-
lus Jimenes bude spolupracovat 
s interními i externími pracovní-
ky SVČ Ivančice na aktivitách 
v klubu mládeže Medúza, dále 
na sportovních, táborových, po-
bytových, tvořivých i výukových 
aktivitách. Připravuje a organizu-
je pro místní školy i školy v okolí 
prezentační akce na nejrůznější 
témata, která se týkají španělské 
kultury, školského systému, stra-
vování, historie, apod. Partnerem 
projektu s názvem „Mládež a jeho 
volný čas“ je Cruz Roja Española, 
Tudela - Navarra ve Španělsku. 

Středisko volného času Ivančice 
v roce 2008 získalo akreditaci být 
hostitelskou a vysílající organiza-
cí v rámci Evropské dobrovolné 

služby programu Mládež v akci. 
Tudíž může přijímat i vysílat dob-
rovolníky, kteří se mohou zapojit 
individuálně nebo ve skupinách 
do dobrovolnických projektů po 
dobu až 12 měsíců v zemích EU 
a v zemích partnerských. Evrop-
ská dobrovolná služba posiluje 
solidaritu mezi mladými lidmi a 
je především službou vzdělávací. 
Dobrovolníci jsou přínosem pro 
místní komunitu, učí se novým 
dovednostem, jazykům a objevují 
jinou kulturu. Projekty mohou 
být zaměřeny na nejrůznější 
témata a oblasti od ekologie po 
sociální práci, od práce s mládeží 
po práci se seniory, umění a kul-
tura, diskriminace, zdraví apod. 
Jako vysílající organizace pomů-
žeme potencionálním zájemcům 
s přípravou na jejich dobrovolnou 
službu a poskytneme maximální 
podporu i během pobytu v zahra-
ničí. Více informací na stránkách
www.svcivancice.cz.

HOSPODY A HOSPŮDKY
Je cílem našeho seriálu najít, 

otestovat a doporučit čtenářům 
Zrcadla restaurace, hospody či 
hospůdky v našem regionu. Váže-

ní čtenáři, pokud nějakou tu hos-
půdku ve svém okolí znáte, napiš-
te nám o ní. Váš příspěvek velmi 
rádi zveřejníme. I ten kritický.

HOTEL ČERNÝ LEV
V Ivančicích stály vždy dva významné společenské podniky. Jeden 

z nich, Besední dům, chlouba ivančických občanů a klenot celého 
města, si své reprezentativní postavení udržel i za šedivého socialismu. 
Druhý, hotel Černý lev, významné středisko ivančického měšťanstva, 
podnik RaJ postupně deklasoval na úroveň ubytovacího hostince IV. 
cenové kategorie, kde jste se často přes tabákovou mlhu nemohli dostat 
ke stolu. Tento hotel si nikdy nezasloužil takové surové zacházení. Již 
svou výstavností a polohou byl přeurčen k tomu zaujmout úlohu jedné 
z nejvýznamnějších ivančických společenských dominant.

Jak pro jiné, tak i pro něj začalo svítat na lepší časy po roce 1989. 
Nový majitel kompletně vyměnil veškeré vybavení, zrestauroval soci-
ální zařízení, vyčlenil salonek pro nekuřáky a hlavně zlepšil větrání. 
Jediná věc mi u této restaurace vadí. Hrací automaty. Na druhou stranu 
udržet v provozu hotel v dnešní době, zaplatit energie i zaměstnance 
něco stojí. Ovšem pokud kolem nich projdete (jsou naštěstí alespoň 
trochu od provozu hotelu odděleny), najdete velmi slušný interiér, kde 
se můžete skvěle najíst. Menu v hotelu Černý lev je svou kvalitou a 
hlavně chutí pověstné. Já si zde občas dávám guláš (znalci tvrdí, že 
právě na guláši poznáte kvalitu restaurace). Bohužel najíst se zde 
můžete jen v pracovním týdnu. V sobotu a neděli se zde nevaří, ale to 
určitě souvisí s malým provozem na náměstí, zejména v neděli. Ovšem 
na druhou stranu, sednout si na chvíli do této restaurace, dát si dobře 
vychlazený korbel Starobrna, vydechnout si a jen tak sledovat život
na náměstí není zase tak k zahození. Nemyslíte?                Petr Sláma

Keltský stromový kalendář
/Oslavany/ Staří Keltové nevedli žádné záznamy o svých vítězstvích, 

hrdinech, knížatech a králích. Měli stejně mizivý vztah k minulosti jako 
ke spekulacím o budoucnosti. Žili ve vztahu k přítomnosti. Věřili spíše 
na přírodu a její věčnost. Právě z ni brali svoji sílu, vědomosti. Jí se 
klaněli. Projekt nazvaný „Keltský stromový kalendář“ vyšel z podrob-
nějšího zkoumání života Keltů v hodinách dějepisu. Děti se v nich učí 
jiným, alternativním, metodám získávání vědomostí o tomto světě.

ZŠ v Oslavanech se do této celorepublikové akce zapojila také. Její 
učitelé společně s žáky chtějí v areálu svojí školy přebudovat venkovní 
prostor tak, aby ho bylo možno využít jako venkovní pracovnu, vytvo-
řenou rozmístěním laviček, informační tabuli a doplněnou výsadbou 
stromů. Vše chtějí propojit se stávající výsadbou do jednoho celku 
vytvořením Keltského stromového kalendáře. Protože takový projekt 
není zadarmo, podali na jaře tohoto roku Nadaci Lesů ČR žádost o 
přidělení dotace ve výši 100.000 korun. Nadace se rozhodla žádosti 
oslavanských školáků vyhovět a dotaci poskytnout. Rada města na 
svém posledním zasedání udělila souhlas s přijetím peněžního daru od 
Lesů České republiky, státního podniku, Krajského ředitelství v Brně. 
I tak mají učitelé i děti mnoho práce. Vždyť samotná realizace pro-
jektu by měla proběhnout do konce roku 2010. Přejeme hodně štěstí
a určitě se přijedeme na výsledek podívat.                           Petr Sláma

Callegariho operní recitál 
Pro všechny milovníky klasické hudby, zejména pak opery, přiná-

šíme jednu mimořádně zajímavou zprávu. Do jihomoravské metropo-
le zavítá již podruhé mladý italský tenor Guglielmo Callegari, jehož 
jméno už začíná být v Evropě pojmem. Při jeho nedávném srpnovém 
koncertu v Santa Cesarea Terme v Itálli, který se konal pod širým 
nebem na náměstí, mu aplaudovalo přes 3000 nadšených diváků. 
Brno už mělo možnost tohoto nadaného pěvce slyšet na slavnostním 
koncertě v minoritském kostele sv. Janů 17. 11. 2009. Jeho strhující 
podání Verdiho Ingemisca a Bizetova Agnus Dei tehdy zanechalo
v návštěvnících hluboký dojem. Callegariho hlas je svým zabarve-
ním a expresivním výrazem skutečně jedinečný a časem by se mohl
po právu zařadit do galerie velkých italských tenorů. 

Pěvec v Brně vystoupí 27. října v Křišťálovém sále Staré radnice, 
vyhlášeném svojí akustikou, a na klavír umělce doprovodí vynika-
jící korepetitorka, paní Galina Aleškevič. Celým večerem pak bude 
diváky zasvěceně provádět Dr. Magdalena Havlová, známá brněn-
ská muzikoložka a moderátorka. Na programu operního recitálu jsou 
slavné árie z děl Giuseppe Verdiho, Giacomma Pucciniho a dalších 
velikánů italské opery. Zazní též i několik působivých klavírních 
děl. Koncert, jediný v ČR, který pořádá Brněnské kulturní centrum, 
začíná v 19.00 hodin a vstupenky je možno zakoupit v předprodeji
na Běhounské ul. č.17 v Brně. Info na tel. 542 210 863.            /abé/

V Muchově rodném kraji
Vrcholí boj o Slovanskou epopej. Zůstane v Moravském Krumlově, 

nebo ji pražáci odstěhují do Prahy? Rozhodnutí stíhá odvolání, jak to 
dopadne, uvidíme. Veřejnost je tiskem i televizí informována o tomto 
sporu, takže nebudeme uvádět známý průběh.

Nedávno našel pan Jiří Dubšík z Ivančic několik dopisů rodiny 
Muchových. Pradědeček pana Dubšíka Augustin Hruška byl dobrý 
známý Alfonse Muchy. Oba byli přátelé již z mládí a Alfons Mucha 
mu psával pozdravy z cest. Některé podepsal jako „Tvůj starý kamarád 
Alfons Mucha“.

Velice zajímavý dopis je z roku 1950, ve kterém píše Marie Mucho-
vá, tehdy již vdova, soustrastný dopis k úmrtí pradědy Hrušky. Kromě 
toho v něm uvádí, že v nejbližší době bude Slovanská epopej jejího 
manžela umístěna v Moravském Krumlově. K přesunu Epopeje a je-
jí instalací dala souhlas po poradě s pražským primátorem  a moc se 
těší, že Epopej bude vystavena v Muchově rodném kraji.

Mimo uvedeného dopisu našel pan Dubšík zachovalé fotografie 
většiny obrazů Slovanské epopeje. Jen odborníci mohou posoudit, zda 
se jedná o fotografie, které zhotovil Alfons Mucha nebo někdo jiný, 
protože je známo, že Alfons Mucha často fotografoval.

S nálezem dopisu byl seznámen tisk a také starosta Moravského 
Krumlova pan Mokrý. Ten připomíná, že na zámku je jiný dopis z roku 
1950, kterým Marie Muchová oficiálně děkuje za umístění Epopeje, 
ale dopis vlastníci pan Dubšík je rázu soukromého.

Tento případ připomíná postup úředníků Krajského výboru v Brně. 
Po jejich zásahu byla před několika lety z Ivančic odstěhována pod-
statná část muzejních sbírek, které zde byly přes 110 let. Neměli snahu 
pomoci. Kde jsou ty časy, kdy muzeum navštěvovali žáci různých tříd, 
aby se seznámili s historií města. Pochybuji, že by si zajeli prohlédnou 
sbírky do Rajhradu, kde jsou uloženy.       Jiří Široký Tel: 776 654 494

ZO ČSCH Moravské Bránice pořádá ve dnech 29. - 31. 10. 

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
DRŮBEŽE A HOLUBŮ

v chovatelském klubu. Otevřeno: Pá 13 - 18 hod.,
So 8 - 17 hod., Ne 8 - 15 hod. Pro návštěvníky připravena 

tombola a občerstvení. Bližší info na 
http://zocschmoravskebranice2.websnadno.cz/.

Sobota 13.11. od 20 hodin v chovatelském klubu Country

VEČER SE SKUPINOU
SANKLABÁNO

Vstupné 50 Kč Občerstvení zajištěno.

NAŠE  TIPY na vánoční dárek!
Vstupenky na muzikály:

Baron Prášil - divadlo Hybernia Praha
od 4. března do 1. května 2011

Dracula – divadlo Hybernia Praha
od 5. května do 29. května 2011

Vstupenky na divadelní představení:
Sluha dvou pánů – ND Praha,

15. ledna, 23. ledna, 25. ledna 2011

Vstupenky na koncert:
SMOKIE – BOBYCENTRUM, Sportovní 2 a Brno

termín konání: 17. února 2011

Vstupenky zakoupíte v CA TMK travel v M. Krumlově
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KULTURNÍ PROGRAMY 25. 10. - 7. 11. 2010 PROGRAM KIN

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 23.10. v 18.00 AGORA
  Drama USA / Španělsko
ne 24.10. v 18.00 PRINC Z PERSIE:
                PÍSKY ČASU
  Dobrodružný / akční film USA
so 30.10. v 16.00 KUKY SE VRACÍ
                v 18.00 Rodinný film ČR
ne 31.10  v 16.00 TOY STORY:
  PŘÍBĚH HRAČEK
         v 18.00 Animovaná pohádka USA
so   6.11.   v 18.00 ČARODĚJŮV UČEŇ
         Fantasy film USA
ne   7.11.   v 18.00 ZÁLOŽNÍ PLÁN
                  Romantická komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

st  27.10.   v 17.00 SHREK - ZVONEC A KONEC
                  Animovaná pohádka USA
st  27.10.  ve 20.00 DOKTOR OD JEZERA   
  HROCHŮ
                  Komedie ČR
ne 31.10.  ve 20.00  EXPENDABLES-Postradatelní
                  Akční film USA
st     3.11. ve 20.00 REJKJAVÍK
                  Horor Island
ne    7.11.   v 18.00 ROMÁN PRO MUŽE
                 ve 20.00 Komedie ČR

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 24.10. ve 20.00 MACHŘI
  Komedie USA
st  27.10    v 18.00 SHREK
čt  28.10    v 16.00 - ZVONEC A KONEC
   v 18.00 Animovaná pohádka USA
so 30.10. ve 20.00 ROMÁN PRO MUŽE
ne 31.10    v 17.30 a ve 20.00    Komedie ČR
st    3.11. ve 20.00 MACHETE
  Akční film USA
ne   7.11.   v 17.30 ČARODĚJŮV UČEŇ
        ve 20.00 Fantasy film USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 23.10.  ve 20.00 AGORA
ne 24.10.  ve 20.00 Drama USA / Španělsko
st  27.10.  ve 20.00 ZÁLOŽNÍ PLÁN
                  Romantická komedie USA
so 30.10.  ve 20.00 ČARODĚJŮV UČEŇ
ne 31.10    v  18.00  Fantasy film USA
st     3.11.   v 18.00 CHLUPATÁ ODPLATA
                  Rodinná komedie USA
so    6.11.  v 19.00 KÁJÍNEK
ne    7.11.  v 19.00 Kriminální drama ČR

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov

tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• 26.10. - LYRA - ZŠ VÉMYSLICE pro MŠ a ZŠ - začátek: v 8.15 hod.,
v 10.00 hod. a v 11.30 hod. - kinosál Moravský Krumlov, pro veřejnost - 
začátek: v 18.00 hod. Vstupné: 30 Kč. 
• 28.10. v 18.00 hod. - BESEDA NAD KRONIKOU s panem Karlem Krausem 
ml. - Kulturní dům Rokytná.
LISTOPAD: • VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - FOTOKLUB Moravský 
Krumlov pod vedením pana J. Kristiána, MěÚ Moravský Krumlov - 1. 
patro. Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu. • VÝSTAVA „ALFONS 
MUCHA V PALIČKOVANÉ KRAJCE“ - galerie Knížecí dům Moravský 
Krumlov. Výstava potrvá do 5. listopadu 2010.
• 2.11. v 18.00 hod. - FOTOKLUB - fotografický kroužek pod vedením
J. Kristiána, restaurace „U Blondýny“.
• 4.11. v 18.00 hod. - „PŘES PŮL  EVROPY ZA VELBLOUDY“ - cestopisná 
přednáška pana R. Fráni, galerie Knížecí dům, vstupné dobrovolné.
• 5.11. v 10.00 hod. - „PINOCCHIO“ - klasická pohádka. Školní pořad pro MŠ 
a 1. třídu ZŠ - kinosál Moravský Krumlov. Vstupné: 35 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 10.11. v 19.00 hod. - „SPIRITUÁL KVINTET“ 
- (50. let na scéně), koncert - kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 190 Kč. 
Předprodej vstupenek zajišťuje IC: tel.: 515 321 064. • 11.11. - „VERNISÁŽ“ 
- VÝSTAVA SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov. Zahájení od 10.30 hod. - 
galerie Knížecí dům MK. Výstava potrvá do 31. ledna 2011.

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01  Moravský Krumlov

tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• do 29.10.2010 - PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH pro děti a mládež z 
nakladatelství Egmont ČR s 20% slevou, vhodný vánoční dárek. Knihy je 
možné si prohlédnout a zakoupit ve studovně městské knihovny.
PŘIPRAVUJEME: • 12.11. od 9.00 hod. - 16.00 hod. - DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ „TYFLOCENTRA“ - ANEB NEVIDÍM A NESTYDÍM SE ve 
studovně Městské knihovny Moravský Krumlov. • 24.11.2010 v 17.30 hod. 
- „POUŠTĚ A JEZERA CHILE“. Přijďte si poslechnout vyprávění a promítání 
fotografií. Galerie Knížecí dům, nám. T. G. Masaryka 40, vstupné: 45 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538, fax: 515 333 

608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 26.10. - OSLAVA 92. VÝROČÍ VZNIKU I. REPUBLIKY - lampiónový 
průvod, ohňostroj + HALOWEEN a výstava dýní v ZŠ. Začátek u základní 
školy v 18.30 hod.
• 27.10. od 8.00 hod. - FLORBALOVÝ TURNAJ - v sokolovně. 
• 29.10. od 20. 00 hod. - „REFLEXY“ - rocková zábava s touto skupinou v KD.
• 30.10. - GAME DAY SCARES OF MIRRODIN - turnaj ve hře MAGIC: 
THE GATHERING v KD Miroslav.
PŘIPRAVUJEME: • 20.11. v 19.00 hod. - „GULÁŠOVKA“ - v kulturním 
domě. • 22.11. v 17.30 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU - 
rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Miroslavi.

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
• 21.10. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 5.11. - CESTA ZA SVĚTÝLKEM - tradiční lampiónový průvod městem. Více 
infona plakátech. Pořádá KIS Oslavany a DDM Oslavany.
• 6.11. od 16.00 hod. - 18.00 hod. - ZUMBA. Zumba v Dělnickém domě, vstupné: 
100 Kč. Taneční instruktor - paní Martina Répalová. Pořádá KIS Oslavany.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 3.11. - 30.11.2010 - „FOTKI“ - výstava fotografií členů FOTOKLUBU 
Ivančice - chodba Památníku A. Muchy. Srdečně zvou členové klubu: Lenka 
Bratrů, Štěpán Černý, Radka Dvořáková, Božena Havelková, Eva Havlátová, 
Magda Kabelková, Irena Knotková, Petr Kudláček, Kateřina Kudláčková, Klára 
Neumannová, Monika Polívková, Ivana Zídková. Vstup zdarma.
• 5.11. v 8.30 hod. - „O RYTÍŘI BOJANOVI“ - pohádka pro MŠ, 1.-5. 
třídy ZŠ a maminky s dětmi. Pohádka s písničkami moravskokrumlovského 
divadelního souboru BEZGEST - kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
• 9.11. v 18.00 hod. - „INDIÁNI PRÉRIÍ A NÁRODNÍ PARKY USA“ 
- přednáška pana Karla Kocůrka s promítáním fotografií, doplněna hrou 
na originální hudební nástroje - kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 4.12. - „VÁNOČNÍ PRAHA“ - celodenní poznávací 
zájezd. Odjezd v 7.00 hod. od Besedního domu Ivančice, doprava: 460 Kč.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 29.10. - „KRAJEM POHÁDKY MÁJE“. Helenčina a Ríšova studánka, 
hrad Veveří, trasa 12 km. Odjezd z Ivančic autobusem v 8.00 hod. (linka 
č. 153 směr Zbýšov). Jízdenka na zastávku Helenčina studánka. Vede
paní Hana Pokorná.

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 27.10 - 28.10. - TAJUPLNÁ NOC - sraz ve středu v 16.30 hod. před 
DDM Oslavany. Ukončení ve čtvrtek v 10.30 hod. Můžete se těšit 
na dobrodružnou výpravu po tajuplných stopách, večer plný soutěží 
a promítání. Pitný režim zajištěn!!! Cena: 50 Kč / za jedno dítě. Pro každé dítě 
je nachystaná odměna. Přihlášky v kanceláři DDM Oslavany.
• 27.10 - 29.10. - NÁBOROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ V PRAZE společenských 
tanců a mažoretek. Chtěli byste to zkusit? Pojďte s námi. Čeká Vás: • 
Základy společenských tanců • Mažoretky s prvky moderního tance • Trocha 
kultury • Hodně zábavy. Další upřesnění na letácích. Těšíme se na Vás!!! 
Manželé Flekalovi a Mirka Večeřová.
• 27.10. - 29.10. - LEZENÍ V KUŘIMI - výlet na umělou lezeckou stěnu 
v Kuřimi. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží v Oslavanech ve středu ve 12.50 
hod. Návrat vlakem je v pátek v 16.50 hod. na vlakové nádraží v Oslavanech. 
Cena výletu: 480 Kč (v ceně je zahrnuto jízdné, ubytování ve vlastním spacáku, 
2 x oběd v restauraci, 3 x celodenní vstup na stěnu, půjčení lezeckého vybavení 
a odborný instruktor). S sebou: spací pytel, ručník, hygienické potřeby, vhodné 
sportovní oblečení, kapesné, jídlo a pití (možnost koupit v supermarketu). 
Možnost koupání v bazénu. Přihlášky k vyzvednutí v DDM Oslavany.
• 30.10. - 31.10. - HIP HOP - taneční soustředění kroužku.
• 5.11. - CESTA ZA SVĚTÝLKEM - sraz v 17.30 hod. u potravin Kučera. 
Půjdeme v průvodu městem, dojdeme do strašidelného zámku a na závěr nás čeká 
ohňostroj. S sebou lampión a dobrou náladu.

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196, 

604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 27.10. od 9.00 hod. - MONGOLSKÝ DEN ve Středisku volného času 
Rosice. V dopoledních hodinách se uskuteční výtvarná dílna pro děti, odpoledne 
výtvarná a kuchařská dílna, promítání filmů, ukázka tradiční mongolské jurty
a vystoupení s tradičními mongolskými písněmi. Pořádá SVČ Rosice.
• 1.11. - 30.11.2010 - DOPRAVNÍ SBĚRATELSTVÍ. Výstava pro fanoušky 
železničního cestování - jízdní řády, jízdenky, místenky a další. Vždy
v otvírací dobu knihovny. Pořádá Městská knihovna Rosice.
• 5.11. - ROSICKOU NOCÍ. Napínavá noční hra pro tříčlenné týmy od 12 let. 
Registrace od 17.00 hod. ve SVČ, start v 18.00 hod. S sebou - teplé oblečení, 
baterku a odvahu. Po soutěži bude následovat AFTERPARTY. Pořádá 
Středisko volného času Rosice.
PŘIPRAVUJEME: • 10.11.2010 v 18.00 hod. - „ALBÁNIÍ S ÚSMĚVEM“ 
- CESTOVATELSKÁ STŘEDA. Promítání zajímavých míst planety Země 
v městské knihovně. Tentokrát navštívíme společně s panem Vladanem 
Kondiolkou a panem Ivošem Pavlicou ALBÁNII. Pořádá Městská knihovna 
Rosice. • 12.11. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT v aule základní 
školy. Srdečně zvou žáci a učitelé. Pořádá ZUŠ Rosice.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, 
NOVĚ NABÍZÍME CVIČENÍ PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ!!! • DANCE 
JÓGA - pondělí od 18.10 hod. - 19.10 hod., zápisné: 40 Kč/za hodinu. 
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH: • DÍVČÍ KLUB • DJEMBE • HEJBEJ 
SE • POČÍTAČ JINAK • RECEPTÍK • STEPMANIA • ŠPERKOVNIČKA 
• TVOŘÍLEK • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • VÝTVARNÍK PRO 
VEŘEJNOST • TOČENÍ NA KRUHU!!! 
Veškerou nabídku kroužků, rozpis jednotlivých akcí a fotografie najdete na 
našich webových stránkách: www.domecekmk.cz. 
• 27.10. 2010 - 29.10.2010 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU - 
„PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR“ • 27.10. - Country den od 9.00 - 16.00 hod. - den 
zaměřený na country a kovbojský styl, soutěže a hry na Domečku, příprava 
kovbojského jídla, výprava ke koním. Poplatek: 50 Kč. S sebou: svačinu, pití 
a kartičku zdravotní pojišťovny. • 29.10. - BONGO aréna - celodenní výlet 
do Brna, sraz v 8.30 hod. na Domečku, poplatek: 280 Kč. Nutno nahlásit se 
předem na Domečku Moravský Krumlov. Poslední volná místa!!!
• 1.11.2010 od 15.00 hod. proběhne na Domečku zábavné odpoledne, vy-
stoupí děti z kroužků při DDM, dále je připravena projekce fotek z táborů a 
akcí, a to vše spojené s LOSOVÁNÍM VÝHERCŮ 3 MOBILNÍCH TE-
LEFONŮ!!! Do losování se zařazují přihlášky žáků a studentů do kroužků, 
zaplacené do 31.10.2010 

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

• 27.10.2010 - 30.10.2010 od 8.00 hod. - 16.00 hod. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
- SVČ Ivančice, Komenského nám. 12. Poplatek: 800 Kč. 
• 27.10. v 10.00 hod. - SPRÁVNÁ TREFA - park Réna Ivančice. Soutěže ve 
střelbě ze vzduchovky, praku, kuše. Poplatek: 30 Kč. 
• 27.10. - TURNAJ VE FOTBALE pro děti a mládež, sportovní hala na 
Rybářské ulici, určeno pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ (možno i mladší). Max. počet 
týmů 8!!! Tým tvoří 4+1 brankář, možnost náhradníků. Poplatek: 40 Kč/osoba. 
Přihlásit se můžete do 22.10.2010.
• 3.11. v 16.00 hod. - BESEDA O EDS. Beseda o možnostech vycestovat 
do evropských zemí v rámci projektu EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA. 
Je Ti mezi 18 - 30 lety? Přijď si poslechnout, co pro to musíš udělat. SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 12 (1. patro KB).
• 7.11. od 15.00 hod. - 19.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU - určeno pro 
žáky 6.-9. tříd, tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Sportovní 
hala na Rybářské ulici, Ivančice. Poplatek: 40 Kč/osoba. Nutno se přihlásit 
předem do 1.11.2010 v SVČ Ivančice nebo na: podolsky@svcivancice.cz.
PŘIPRAVUJEME: • 10.11. od 17.00 hod. - „DEKUPÁŽ“ NEBOLI 
UBROUSKOVÁNÍ. Proč nezkusit oživit Vaše staré doplňky v bytě, či 
na chalupě (uhlák, stoličku, truhličku na víno...). SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 12 (1. patro KB). Poplatek: 15 Kč/děti, mládež + materiál, 30 Kč/dospělí 
+ materiál. Nutné se přihlásit předem do 5.11.2010 v SVČ Ivančice.
VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH NA ŠKOLNÍ ROK 
2010/2011: • ANGLICKÝ JAZYK • NĚMECKÝ JAZYK • FRANCOUZSKÝ 
JAZYK • SPORTOVNÍ GYMNASTIKA • KARATE • COUNTRY TANCE 
• TVOŘIVÁ DÍLNA • KERAMIKA • FLORBAL • DRAČÍ DOUPĚ • KARETNÍ 
HRA „POKER“ • BASKETBAL. Úplaty za kroužek je možno platit zvlášť za 
I. pololetí a za II. pololetí. Rádi Vás přivítáme i v ostatních kroužcích, máte-li 
zájem navštivte vybraný kroužek a vše se tam dozvíte. Veškeré informace 
obdržíte ve SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, nebo na tel.: 546 451 292.

Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly, o. s.
Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, tel.: 515 333 565, 

mobil: 732 740 837 • www.kcsuchohrdly.estranky.cz
• Každé pondělí od 17.00 hod. (je možné se dohodnout) - KURZ 
ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY v budově ZŠ. Cena: 1.500 
Kč za pololetí, lektorka: paní Mgr. Helena Habánová.
• Každé úterý od 18.30 hod. začínáme AEROBIC S VLAĎKOU 
v místní sokolovně (naproti Jednotě Coop). Cena: 40 Kč na místě (možnost 
předplatného 300 Kč na pololetí), lektor: paní Vladimíra Rozmahelová.
• Každou středu od 17.00 hod. (cca říjen 2010 - květen 2011) - KURZ 
POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI - příprava na testy ECDL v budově ZŠ, 
cena: 3.000 Kč za celý kurz, lektor: pan Kotrle, MORAVIKUM, s. r. o.
• Každý čtvrtek od 18.30 hod. (začínáme 7.10.2010) - TAE-BO S DANOU 
v místní sokolovně. Vezměte si s sebou: pití, karimatku, sportovní obuv a chuť 
cvičit, cena: 40 Kč na místě, lektor: paní Dana Bystrianská. , kontakt: paní Eva 
Jarošová, tel.:728 903 740, e-mail: evcajaroska@seznam.cz.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:

• každé pondělí a čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. - JÓGA PRO DOSPĚLÉ. 
250 Kč /členové 200 Kč/ 5 lekcí. Vedou: Ing. Lenka Duranová (PO - info o vol. 
místech: 602 942 849), Mgr. Martina Turečková (ČT - info: 603 576 988)
• jednou měsíčně vždy v období úplňku od 18.30 do 20.00 hod. - ZPÍVÁNÍ 
PŘI ÚPLŇKU;  60 Kč /členové 50 Kč. Vedou: Tomáš a Katka Pokorní
• každý 1. pátek v měsíci od 18.00 do 21.00 hod. - TANEC ŽENSKÉ SÍLY;
230 Kč /členky 200 Kč. Vedou: Tomáš a Katka Pokorní.
• každou středu od 18.00 do 20.00 hod. - MOHENDŽODÁRO - TANTRA 
JÓGA PRO ŽENY - 4měsíční cyklus říjen-leden; 2 400 Kč /členky, 2 250 Kč 
/ostatní. Vede: Jitka Jedličková (www.mohendzodaro.com)

MIMOŘÁDNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• 26. 10. od 17.00 hod. - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU  PRO ZAČÁTEČNÍKY 
I POKROČILÉ -  300 Kč. Vede: Alena Pečerová, Více info na www.alma.cz 
Hlaste se předem tel. č.: 602 782 280

PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• pondělí od 10.00 do 10.30 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Vede: Kateřina 
Pokorná (lektorka muzikoterapie). Poplatek: 20,- členové/ 25,- ostatní.
• pondělí od 10.30 do 11.30 hod. - VÝTVARNÉ HŘÍČKY S ŘÍKANKOU. 
Vede: Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 45,- členové/50,- ostatní vč. materiálu.
• pondělí od 15.00 do 15.45 hod. - JÓGA PRO DĚTI OD 3 LET. Vede: Mgr. 
Jana Aboulaiche. Poplatek: 40,- členové/ 45,- ostatní.
• úterý od 16.00 do 16.40 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI. Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová. Poplatek: 450,- členové / 
500,- Kč ostatní / za 9 lekcí (od 5.10. - 30.11.)
• úterý od 16.50 do 17.30 hod. - ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁČKY. 
Vede: Mgr. Jitka Pydychová Urbanová. Poplatek: 450,- členové / 500,- Kč 
ostatní  za 9 lekcí (od 5.10. - 30.11.)
• středa:  od 9.30 do 10.:00 hod. - nelezoucí děti a od 10.15 do 11.00 hod. 
- lezoucí, chodící děti - POHYBOVÉ HRY PRO KOJENCE A BATOLATA. 
Vede: Mgr. Jana Aboulaiche. Poplatek: 40,- členové/ 45,- ostatní.

Občanské sdružení ALMA nabízí všem neziskovým, 
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS. 
Pokud máte zájem zcela zdarma zviditelnit svou 
organizaci, seznámit veřejnost s vašimi záměry, 

pozvat je na vaše kulturně-společenské či sportovní 
akce, kontaktujte nás na tel.: 602 782 272,

nebo e-mailem: noviny@zrcadlo.info 



V knihovně v Letkovicích 
shromáždila paní knihovnice 
kopie stovek starších fotografií, 
které připomínají řadu událostí, 
jež se na vesnici v minulosti sta-
ly. Převládají fotografie z hodů. 
Vždyť hody na vesnicích bývaly 
událostí, na kterou se vesnice 
dlouho připravovala, a o které se 
dlouho potom mluvilo. Ale proč 
se hody slaví?

Vysvětlení najdeme ve Vlasti-
vědě moravské r. 2000. V období 
od sklonku léta do adventu se na 
Moravě pořádají tradiční slavnos-
ti zvané hody. Jedná se o soubor 
obyčejů, zábav a her, k nimž se 
váží zvláštní písně, tance i taneč-
ní hry. Ale také pečivo, oblečení, 
obřadní předměty atd.

Jádrem hodů je křesťanská slav-
nost na počest zasvěcení chrámu, 
jak se o ní zmiňuje svatováclavská 
pověst z 10. století. Ta navázala 
na dávnou rodovou slavnost spja-
tou s uctíváním předků, obětí a 
hodováním po sklizni. Tradicí se 
starými kořeny je tedy vzpomín-
ka na zemřelé. V pondělí ráno se 
konala zádušní mše za zemřelé 
osadníky a po ní se chodilo na 
hřbitov. Novodobou formou jsou 
průvody k památníkům padlých 
ve válkách, s položením věnce.

 K významné změně došlo 
v r. 1787, kdy vešlo v platnost 
nařízení císaře Josefa II. slavit 
v celé monarchii pouze jednotné 
posvícení (císařské hody) ve třetí 
říjnové neděli v trvání dvou dnů. 
Tyto hody se nazývaly terezián-
ské nebo havelské, protože termín 
jejich konání byl určen na uctění 
jména císařovy matky Marie Te-
rezie. Ta měla svátek15. října (16. 
října je svátek sv. Havla). Císaře 
k tomu vedly hospodářské důvo-
dy, neboť dosavadní četnost hodů 
a nesmírné hodování odvádělo 
poddané od práce. Nařízení nebylo 
všude respektováno. Mnohé obce 
se vrátily k dřívějším hodům nebo 
dokonce pořádaly hody dvakrát, 
jako nové a staré. Zdá se, že stře-
dověk nebyl tak krutý, jak jsme 
se domnívali, a zábav a jídla bylo 
tolik, že musel zasáhnout císař. 

Vraťme se do Letkovic. 
V předstihu se po večerech schá-
zela mládež a žila přípravami na 
hody. Zvolili se tři stárci. První 
musel být zkušenější, aby mohl 
reprezentovat obec před hosty a 
byl za vše zodpovědný.

Hody se konaly vždy druhou 
neděli v říjnu (5. - 10. října). Tři 
týdny před hody se nechala tato 
událost vybubnovat a hospodyň-
ky byly upozorněny, aby nasadily 
husy do podsad a začaly je vykr-
movat, aby dorostly do hodových 
parametrů. Celá obec začala žít 
hody. Děvčata se dohadovala, 
kterou si stárci vyberou za stárko-

vou. Praly, škrobily a žehlily kro-
je. Maminky rychle dokupovaly 
různé pentle, zástěry, aby jejich 
dcerušky byly nejkrásnější.

Tři dny před hody se omladina 
sešla v hostinci a v pozdním ve-
čeru se začalo chodit o stárkové. 
Stárci to ovšem měli předem do-
mluveno. Za zpěvu a harmoniky 
se vyrazilo k první stárkové. 
Slušně se na dveře zaklepalo
a začalo se zpívat.

Po určitém krátkém zdržení 
se dveře otevřely, a mládež se 
nahrnula do světnice. Stárkové i 
rodičům se dalo připít a stárková 
byla zvolena. Podobný obřad se 
opakoval u druhé i třetí stárkové.

Druhý den, v pátek, se připravil 
vůz na „dlouhé dřevo“, zapřáhli 
se koně a jelo se pro máji. To 
již byl s hajným domluveno, kde 
potřebný strom v lese je. Musel 
to být rovný strom, vysoký 25-30 
metrů. Máj se sklátila, naložila na 
vůz, k ní se přiložil mladý smrk, 
vysoký 8-10 metrů, který nahradil 
původní vršek smrku. Po práci se 
stavili v sousední vesnici v hos-
podě, dali si snídani, vše se zapilo 
a slavnostně se jelo domů.

Rychlostí blesku věděla celá dě-
dina, že už jedou. Máj byla přive-
zena na plac, položena na prázdné 

půlky od piva. V sobotu ráno se 
jedna skupina pouští do škrábání 
kůry, kopání potřebné jámy, nasta-
vování lepšího vršku, zatímco dru-
há skupina jela pro zelené vrbové 
proutí na lešení pro muzikanty. 
Všechno muselo být do odpoledne 
připraveno a hotovo.

Kolem 4.-5. hodiny odpoledne 
přijde stárková s děvčaty, naváže 
na vršek pentle, jablka a kapesní-
ček. Stárek nechává vybubnovat, 
že zve všechny sousedy, aby při-
šli a pomohli postavit máji. Sedm 
párů ráhen je již k máji připrave-
no tak, aby se pootočením daly 
přitáhnout nebo uvolnit. Některý 
zkušený soused se ujme vedení a 
na povel se všichni rozestaví, 4-5 
lidí ke každému ráhnu. Dalším 
povelem všichni zaberou a máj se 
staví pomalu po etapách, aby se 
ráhna mohla posouvat stále níž. 
Dva sousedi, silní a mladí, přidr-
žují v jámě patu máje. Až dosáh-
ne dna, hned se začne zahazovat a 
upevňovat, aby máj vydržela stát, 
i když přijde vítr. Stárek všem, 
kdo pomáhali, poděkuje a pozve 
je na džbánek piva. To již další 
skupina staví lešení pro muzikan-
ty, upravuje plac, na který se sype 
jehličí, aby se to při tancování 
smekalo.

Přichází neděle. Ráno kolem 
10. hodiny přicházejí muzikanti, 
u hospody zahrají máji a začne 
se chodit do každého domu zvát 
na hody. Přitom se vybírají nějaké 
buchty a pečená husí stehna pro 

muzikanty. Buchty se skládají do 
dřevěné putny a stehna se napi-
chují na šavli. Tak se obejde celá 
vesnice, nikdo se nesmí vynechat. 

Po nedělním hodovém obědě 
si stárci za pochodu s hudbou 
jdou pro své stárkové. U první 
se zahraje a před domem se tan-
cuje. Za pochodu se jde ke druhé 
stárkové, kde se stejná ceremonie 
opakuje. Pak ke třetí, kde již 
čekají všichni chlapci a děvčata 
zavádnice, a po uspořádání prů-
vodu se slavnostně za hudebního 
pochodu odchází na plac. To už je 
celá vesnice ve varu a hody mo-
hou začít. První stárek si nechá 
zahrát „Moravo, Moravo“, předá 
sklenici s vínem stárkové, ta ji 
předá druhému stárkovi, který 
si nechá zahrát svoji oblíbenou. 
Tak se postupně připíjí všem za-
vádníkům. Nakonec se poslední 
sklenice předá muzikantům. Pak 
si první stárek nechá zahrát valčík 
a pozve stárkovou k tanci „sólo“. 
Obtančí celý parket a smeknutím 
klobouku se pozve stárek druhý, 
Ten v sólu pokračuje a po ob-
tančení kola se pozve třetí pár. 
Po třetím obtančení se pozvou 
všichni zavádníci, celý kousek se 
dotančí, zahraje se ještě polka a 
po skončení přijde volná zábava. 

Kolem placu rozestavěny židle 
a lavice, na kterých sedí ty, okolo 
nichž se hody vlastně točí - matky 
dcer a vnuček, které bedlivě sledu-
jí vypracování krojů, poslouchají, 
co říká sousedka, kolem které se 
chlapci nejvíce točí. Je toho tolik, 
co je nutno vědět a znát, aby ještě 
dlouho po hodech bylo možno 
odpovědět na to nejlepší, co se 
líbilo, i na kritiku nebo pomluvu. 
Proto se na ty své zálibně dívají 
a vzpomínají, že jejich dcery a 
vnučky jsou vlastně pokračování 
jejich mládí a života.

Jinak jsou tyto ženy - „báby“, 
pro hody obětovány. Musí udě-
lat všechno a ručit za všechny 
z domu. Starat se o úklid. Přijdou 
hosté a bývalí členové rodiny, 
kteří již na vesnici nežijí. Musí 
se pro ně připravit dostatek jíd-
la, aby bylo co podat. I když se 
hospodářské práce omezily na 
nejnutnější, je nutno pro všechny 
připravit snídani, oběd, večeři a 

třikrát denně nakrmit dobytek.
Otcové stárkových a stárků sedí 

u pokladny a všechno bedlivě po-
zorují. Kdyby to někdy příliš vy-
bočilo, rychle zasahují. Vydávají 
dvojicím rozmarýn, vstupenky, 
přijímají od nich vybrané peníze 
a všechno pečlivě zapisují.

 V pondělí se v hodech pokraču-
je s tím rozdílem, že při příchodu 
na plac se začínají zpívat některé 
zábavné historky, co se stárkům 
či stárkovým kde stalo, kdo 
tajně nebo která za kým chodí. 
Vyzpívají se všechny slabosti, za 
bouřlivého smíchu a radosti všech 
přítomných. Tuto kritiku uvedený 
přijímá, a kdo to dokáže, v úterý 
mu to oplatí.

V úterý se začne chodit po 
vesnici,vybírají se slepice, králíci 
a co se dá sníst, pro muzikanty na 
večeři. Jsou při tom komicky na-
strojeni, hrají se lidovky na har-
moniku a nástroje, na co kdo umí, 
a provádějí se různé taškařice.

Odpoledne hody začínají stej-
ným pořadem jako včera a všech-
no se připravuje na večer, kdy 
zavádějí sousedé, kteří mají své 
sólo a zpívají historky staré již 
desetiletí. Po obtancování valčíku 
a polky a po různých přípitcích se 
již vše připravilo pro sólo „ba-
bám“. Celé mužské pokolení, kdo 
jen nějakou nohu měl, dostal „ba-
bu“aby ji provedl. Po povinném 
zavádění a přípitcích, kde se pilo 
i něco ostřejšího, ti fysicky zdat-
nější dovedli připravit takový rej 
a zábavu, která trvala 1-3 hodiny, 
že se o ní ještě dlouho po hodech 
povídalo. Kolem půlnoci se dáva-
la večeře muzikantům. 

Ve středu se ještě sešli mlá-
denci a děvčata, aby si řekli jak 
hody ekonomicky dopadly. Co 
zbylo, omáčka a buchty, všechno 
se snědlo, všechno vypilo. Ve 
zbývající dny v týdnu se vesnice 
zklidnila, kdo mohl, odpočíval 
- dospával a v duchu si předsta-
voval průběh hodů v příštím roce. 
Hody bývaly pro vesnici událostí 
roku a pro účastníky to byly vzpo-
mínky na celý zbytek života.

Jiří Široký, tel.: 776 654 494
POUŽITÉ PRAMENY: Ivan-

čické zpravodaje č. 10/1995 a 
10/2003,
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Hody v Letkovicích

SPOLKY V M. KRUMLOVĚ
Výběr z Obecně kulturních spolků 

v moravském krumlově do roku 1938
Okresní učitelská jednota v M. K.
Původní česko - německý spolek byl založen v roce 1870. V roce 

1883 měl 70 činných a 4 čestné členy. Spolek se zabýval vzděláváním 
učitelů prostřednictvím přednášek a spolkové knihovny. Jeho předse-
dou v roce 1883 byl nadučitel Antonín Žáček. O jeho dalších osudech 
není nic známo. Podobný spolek byl založen učiteli obecných a měš-
ťanských škol v M. Krumlově 3. dubna 1909. Jeho prvním předsedou 
a jednatelem se stal Vincenc Macků, řídící učitel v Jamolicích (1909 
- 1913). Účelem spolku bylo dosažení koordinace učitelů k jednotné 
spolupráci ve vyučování a výchově, dále hájení učitelských zájmů. 
Spolek pořádal tělovýchovné kurzy a kursy branné výchovy. V majet-
ku neměl žádné budovy ani pozemky. 

Starostenský sbor okresu M. K.
Starostenské sbory působily jako vrcholné organizace obecní sa-

mosprávy původně pro koordinaci se státními úřady, později šlo o 
prosazování společných hospodářských a politických zájmů jednotli-
vých okresů. Počátky českých starostenských sborů sahají do přelomu 
19/20. století, po roce 1918 vznikaly paralelně i sbory německé. Pro 
sbor okresu M. Krumlov se zachovala kniha zápisů schůzí z let 1931 
až 1937, ale sbor jistě existoval již dříve. Spolek se scházel v Občan-
ské záložně a schůzek se účastnili starostové a úředníci z více než 25 
obcí. Ve jmenovaném časovém rozmezí projednával otázky voleb, 
nezaměstnanosti a dotací od ministerstev, byly při něm koordinovány 
peněžní sbírky pro Národní jednotu jihozápadní Moravy, oslavy re-
publiky, připravována stavba dětského domova, projednávány otázky 
lesnické, hospodářské aj. Byly řešeny společné stížnosti, dodávky 
obilí, protiletecká obrana, organizace předvojenské přípravy branců, 
nemocnost a plošné očkování, telefonizace okresu. V červenci 1937 
proklamoval společnou rezoluci, ve které požadoval např. vybudování 
železničního spojení kraje se západní Moravou, zlepšení autobusových 
spojů, větší podporu vinařství a obilnin, luštěnin, přadných a olejových 
rostlin, chtěl zavést osvětové kurzy zemědělství a kurzy pro vzdělávání 
nezaměstnané mládeže. Sbory starostů zanikly po roce 1945. 

Osvětová komise / Knihovní rada
Městské knihovny v M. K.
Spolek byl založen 15. března 1921 zprvu jako Místní osvětová 

komise, později byl přejmenován na Knihovní radu Městské knihovny 
v M. Krumlově. Jeho účelem bylo konání různých přednášek a pře-
devším zajištění knihovních výpůjček z Městské knihovny. Prvním 
předsedou byl F. Štenzl, řídící učitel ve výslužbě, a prvním jednatelem 
odborný učitel Fr. Novotný. Pokladnicí se stala odborná učitelka M. 
Korčiánová, knihovnicí odborná učitelka Sedláková. Základ fondu 
Městské knihovny pocházel ze spolkové knihovny Besedy krumlov-
ské (340 knih). Koncem roku 1936 měla knihovna 1292 svazků (1102
zábavných, 178 poučných, 4 pro děti, 8 vázaných časopisů), bylo evido-
váno 135 čtenářů a celkový počet zápůjček byl 2 291. Spolek se scházel 
ve sborovně měšťanské školy a od počátku roku 1928 na radnici. 

Rodičovské sdružení měšťanských škol v M. K.
Spolek byl založen 12. října 1930 učiteli měšťanských škol. Jeho 

prvním předsedou byl Ing. Rudolf Mühlbek. Jednateli byli zpravi-
dla odborní učitelé a učitelky školy. Stav členů se pohyboval mezi 
50 - 60 osobami. Účel spolku byl víceméně sociální, šlo především
o obeznámení učitele se sociální situací žáků, prohloubení spolupráce 
s rodinou, dobrou informovanost rodičů o studijním prospěchu žáků
a spoluorganizování akcí studentů. Byla pořádána divadla, představení, 
akademie, slavnosti atd. Z dostupných informací víme, že ve školním 
roce 1931/32 spolek pořádal divadelní představení Sůl nad zlato,
v březnu 1935 pak Pohádku o květu zapomnění. Sdružení též pořádalo 
každoročně sbírku na potraviny ve svém školském obvodu ve prospěch 
dětí nezaměstnaných a sociálně slabých rodičů. 8. a 9. června 1935 se 
konala velká školská slavnost v budově Občanské záložny na oslavu 
25letého trvání měšťanských škol v Moravském Krumlově, kde vy-
stoupili s proslovy nejaktivnější mecenáši školy. 

Okresní selská jízda v M. K.
Spolek byl založen 17. dubna 1932 Václavem Pavlíkem z Dobřín-

ska, který působil zřejmě až do roku 1938 i jako předseda. Jeho účelem 
bylo především pěstování sportu u „selského stavu“ společně s ideou 
demokracie a státotvornosti. Pořádal každoročně sportovní vystoupení, 
večírky a besídky s programem. Největší akce byla uspořádána asi 26. - 
27. června 1937, kdy spolek zorganizoval jezdeckou slavnost v M. K. 

Rodičovské sdružení při Obecní škole v M. K.
Spolek byl založen 26. ledna 1936 při schůzi rodičů studentů. Jeho 

předsedou se stal Rudolf Jelínek, ředitel nemocenské pojišťovny, mís-
topředsedou Václav Šachl, zedník, jednatelem Arnošt Kleibl, učitel, a 
pokladníkem Josef Šumbera, berní tajemník. Účel spolku byl podobný 
s výše jmenovaným Rodičovským sdružením měšťanských škol – šlo 
především o co nejužší spolupráci rodičů se školou. Finance byly zís-
kávány z dobrovolných příspěvků a navíc i z výnosu ze žákovských 
besídek a divadel. Z akcí je známo dětské představení Pro matičku 
z 20. března 1937 v sále kina Jas.                       Mgr. Hana Prymusová

Literatura a prameny: • MZA, fond B40 – Zemský řad, sign. 2/7 – spolky, 
II. manipulace, (dílčí inventář, I. část) • MZA, fond B40/I, kniha 437n, I. man 
– spolkový katastr okresu Moravský Krumlov • SOkA Znojmo, fond Archiv 
města Moravský Krumlov (MK/1.) 1367 – 1945 (1974), sign. K - I - 479 – Kro-
nika města 1928 – 1938, karton 33, inv. č. 440 • Materiály Městského muzea 
v M. Krumlově • Brűcková, M.; Gregorová, R.; Gruna, B. a kol.: Moravský 
Krumlov ve svých osudech. Brno 2009, s. 281 – 288. • HAŇÁK, V.: Vlastivěda 
moravská. II. místopis. Mor. – krumlovský okres. Brno 1913 • KARÁSEK, J. 
– KRIEBEL, O.: Moravsko Krumlovsko a Hrotovsko. Vlastivědný sborník. 
Mor. Krumlov 1925 • PAVLÍČEK, R.: Statistická příručka politického okresu 
Mor. Krumlovského (Krumlovska a Hrotovska) s obrázky ze staré historie 
našeho kraje. Mor. Krumlov 1928. • SLOSCHEK, E.: Geschichte der Stadt 
Mährisch-Kromau. Mor. Krumlov 1937.. 

Hody před 36 lety

Hody v roce 1935. Poznáte někoho?

Dnes se již vesnice neobchází. Máme přece dopravní prostředky.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE

» AUTO - MOTO
prodám
•• motocykl Yamaha DT 50R, r. v. 
2006, koupeno nově v ČR, po 1. maji-
teli, cena dohodou. Tel.: 776 626 586.

•• Mazda 323F, r. v. 1994, najeto 
149.000 km, STK do 12/10, nové 
pneu + zimní včetně ráfku, zachovalá. 
Cena dohodou. Tel.: 728 366 521.

•• čelní zánovní sklo na Škoda 120, 
přední + zadní kapota (bez koroze), 
cena dohodou. Tel.: 602 947 903.
•• osobní automobil zn. Peugeot 
306 Sedan, 1,4, r. v. 1997, pojízdný, 
špatná zadní náprava, vhodné na ND. 
Cena: 4.000 Kč. Tel.: 724 160 336.
•• babetu 2-rychlostní po GO motoru 
+ příslušenství, cena dohodou. Tel.: 
776 626 586.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• sklep v Miroslavi, Hostěradicích a 
blízkém okolí, prosím nabídněte. Tel.: 
724 760 325.
prodám
•• byt 1+1 v OV v Moravském 
Krumlově, po rekonstrukci, zařízený, 
ihned k nastěhování. Cena k jednání: 
850.000 Kč. Tel.: 724 147 557. 
•• pěkný DB 3+1 v Moravském 
Krumlově na Sídlišti, 6. patro, po 
rekonstrukci. Tel.: 777 070 753.

•• zahradu 400 m2 v Moravském 
Krumlově pod Floriánkem. Dřevěná 
chatka, sklep, u řeky, cena dohodou. 
Tel.: 724 857 821.

•• cihlový byt 3+1 v OV, z roku 1976 
v Miroslavi, 74 m2, balkón, sklep, 
cena dohodou Tel.: 776 626 586.
•• RD 5+1 v Moravském Krumlově. 
Více informací na tel.: 777 582 899.
•• byt 3+1, okrajová část nového síd-
liště Ivančice, 1. patro, po kompletní 
rekonstrukci. Více info na tel.: 724 
563 729.
•• garsonku v Moravském Krumlově, 
cena dohodou. Tel.: 732 401 864.
  

•• REMAX A-CITY Vám nabízí 
prodejní prostory - obchod k pro-
nájmu v centru Ivančic, 96 m2, ná-
jemné 15.000 Kč + provize a energie 
• novostavby RD 5+1+garáž Ivan-
čice, pozemek 575 m2, ZP 138 m2, 
dokončení r. 2011, ceny od 3.000.000 
Kč • stavební pozemky na okraji 
Ivančic od 475 do 1.019 m2, všechny 
sítě a komunikace, cena: 2.107 Kč/m2 
• celoročně obyvatelnou novostovbu 
chaty 3+1 u Mor. Krumlova, ZP 28 
m2, pozemek 1.020 m2, voda, el., tera-
sa, sklep, cena: 695.000 Kč + provize 
• poslední volnou novostavbu domů 
na klíč, typ bungalov, 4+kk, Neslo-
vice, pozemek od 413 m2, cena od 
2.600.000 Kč • nové byty 2+kk, 3+kk 
a 3+1 v OV v Ivančicích, byty od 42 
- 95 m2, možnost dokoupení garáže, 
ceny bytů od: 1.250.000 Kč • DB 3+1 
s garáží Oslavany, 1 NP, lodžie, plas-
tová okna, cena k jednání. Další info 
a nemovitosti na tel.: 605 749 319 
nebo na: www. re-max. cz.
•• dům 3+1 v Miroslavi, rekonstruo-
vaný, zimní zahrada, stodola jako ga-
ráž, dílna, vinárna s vinným sklepem, 
dvůr, chlév. Tel.: 721 092 276.

nabízím pronájem
•• DB 3+1 v Moravském Krumlově 
na Sídlišti. Byt je po rekonstrukci, 
tel.: 777 070 753.
•• pronajmu byt 3+1 s balkónem, 
3. patro, v Dolních Kounicích, ulice 
Zámecká. Volný od listopadu 2010, 
cena: 9.500 Kč/za měsíc včetně inka-
sa. Tel.: 737 387 032.
•• pronajmu garáž v centru Ivančic. 
Tel.: 728 279 320.
•• pronajmu garáž v Oslavanech, uli-
ce Starohorská, cena: 850 Kč/měsíc, 
včetně inkasa. Tel.: 731 255 669.
•• pronajmu garáž v Oslavanech, 
ulice Novoveská (ve spodní řadě). 
Cena: 400 Kč/měsíc + elektrika. 
Tel.: 605 300 866 nebo 604 262 026 
(546 423 006).

hledám pronájem
•• pronájem garáže na Sídlišti v Mo-
ravském Krumlově. Prosím nabídně-
te. Tel.: 605 233 195.
•• mladý pracující pár hledá proná-
jem bytu 3+1 nebo 2+1 v Moravském 
Krumlově a blízkém okolí. Prosím 
nabídněte. Tel.: 724 709 787, e-mail: 
dara.bart@seznam.cz.
•• pronájem 1+1, 2+1 v Ivančicích, 
prosím nabídněte. Tel.: 732 648 194.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• hoblovku domácí výroby 3x230V, 
nastavitelná výška hoblování, v dob-
rém stavu, nevyužívaná. Tel.: 721 
092 276.
•• nové větrací střešní tašky Brněnka 
14 Engoba - červená, 14 ks. Tel.: 723 
224 165.
»ELEKTRO
prodám
•• pultový mrazák a automat. pračku 
zn. Gorenje. Tel.: 602 827 844.
•• ledničku s mrazákem 120 l, stáří 
2 roky, nevyužitá, el. kamna s pla-
menem a větrákem, termostat, malá 
spotřeba. Tel.: 739 301 503.
»NÁBYTEK
prodám
•• starší nerozkládací sedačku 3+1+1
hnědé barvy, zachovalá, ve velmi 
dobrém stavu. Cena: 1.000 Kč. Tel.: 
737 942 452.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• hluboký dětský kočár zn. Iglesina, 
barva modro-bílá, po 1. dítěti, cena: 
5.000 Kč. Tel.: 604 479 488.
» ZVÍŘATA
prodám
•• čistokrevná štěňata beagla, tri-
colora, fenečky bez PP po otci s PP, 
očkovaná + odčervená, velmi pěkná. 
Odběr možný začátkem listopadu 
2010. Cena: 2.500 Kč. Možnost 
zaslání fotografie na e-mail. Tel.: 
775 110 184.
•• štěňata zlatých anglických kokrů 
bez PP, výborný společník pro děti 
i dospělé, 2 x očkované + odčervené. 
Tel.: 724 033 609.
•• bažanty zlaté..., kachničky man-
darínské, vše letošní. Tel.: 737 910 
230. Zn.: Levně.
•• prase i půlky, perličky a bažant 
Kubánec. Tel.: 724 956 454.
hledám
•• hodné lidi, kteří by se ujali han-
dicapovaného štěňátka, časem se to 
spraví, jedná se o pejska (kříženec 
čivavy + ratlíka). Tel.: 723 048 329.
daruji
•• mourovatá koťátka do dobrých 
rukou. Tel.:  736 429 347.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celopozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
prodám
•• plastové sudy 150 l s uzavíratel-
ným těsnícím víkem, plastové kanis-
try 25 l. Tel.: 721 092 276.
•• kovové regály, chladicí vitrínu, 
mrazicí box, nářezák, váhu, pokladnu 
a jiné zařízení, popř. přenechám zaje-
tou prodejnu v Padochově. Bližší info 
na tel.: 605 720 362.
•• včelařský vůz na 12 včelstev i s 
úly. Tel.: 603 352 518.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Firma Autoexpres CZ prijme pro 
pracoviště v Oslavanech dispečera/ku 
mezinárodní dopravy s praxí. Požadu-
jeme aktivní znalost světového jazyka 
a znalost práce na PC podmínkou. 
Stručný životopis zašlete na e-mail: 
info@autoexpres.cz.
•• Firma Autoexpres CZ přijme 
řidiče mezinárodní dopravy skupiny 
C. Praxe, prof. průkaz a částečná 
znalost světového jazyka podmínkou. 
Stručný životopis zašlete na e-mail: 
info@autoexpres.cz.
•• přijmu samostatného stolaře pro 
výrobu ze dřeva a z lamina. Nástup 
možný ihned. Info na: 604 104 235.

•• Hledáte zajímavou práci? Jste 
pracovitý a samostatný? Firma 
TC MACH Vás přijme jako ser-
visního technika. Klíčové pracovní 
úkoly: instalace a servis tepelných 
čerpadel, péče o zákazníka před 
i po instalaci. Požadavky: SŠ 
nebo vyučen v oboru tech. směru, 
praktické zkušenosti s instalací 
otopných systémů, uživ. znalost 
MS Office, vysoké prac. nasazení, 
týmový duch. Nabídky zasílejte 
na: tcmach@tcmach.cz nebo na TC 
MACH, s. r. o., U Mostu 590, 672 01 
Moravský Krumlov.
•• hledám chůvu z Moravského 
Krumlova pro 15měsíční dceru na 
pravidelné hlídání. Nabídky zasílejte 
na e-mail: danielasou@seznam.cz.

» SLUŽBY
•• INVESTOR vyplatí dluhy, exe-
kuce i dražby na nemovitostech. 
Nízké splátky až na 30 let. Více 
info: www.vyplatimedluhy.cz, tel.: 
541 211 843, 731 231 318.
•• napeču drobné cukroví, cena: 350 
Kč/1 kg. Tel.: 723 000 972.

•• Finance pro Vás i Vaše blízké
z nebankovních zdrojů s částkami 
od 70.000 Kč, např.: 150.000 za 
2.800 Kč, 200.000 za 3.733 Kč. Tel.: 
721 280 496.

•• Sítě a dveře proti hmyzu + veš-
keré opravy. Okenní sítě vyrobím 
a namontuji i do 24 hodin. Žaluzie 
vertikální, horizontální (řetíz-
kové), silikonové těsnění oken a 
dveří, rolety předokenní i látkové 
do střešních oken. Více info: Ivo 
Pavlík, Dukovany 221. Tel./fax: 
568 865 321, 602 719 156, e-mail: 
ivokarpavlik@seznam.cz.

•• MASÁŽE zad (i s odblokováním 
páteře), šíjí, břicha, rukou..., lym-
fatické masáže. Doporučení: celé 
komplety (hlavně při zdravotních 
potížích - záda, břicho...), možnost 
konzultace zdravotního stavu. Tel.: 
732 501 337, Horní Dubňany.

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899

•• FIRMA HUSMUK provádí: re-
konstrukce bytových jader, úpravy 
a rekonstrukce interiéru, vyklízení 
bytových prostor s likvidací, úkli-
dové práce bytových i nebytových 
prostorů, obklady, dlažby, podlahy, 
PVC, plovoucí podlahy, dlažby 
vnitřní, vnější, zámkové, přírodní, 
betonové podlahy, sádrokartonář-
ské práce, zateplení domů, instalaci 
svodidel. Denně na tel.: 723 179 125, 
nebo na tel.: 723 179 131.

•• Poskytuji komp. finanční služby. 
Nabízím dlouhodobou pomoc ve 
složité finanční situaci. Poskytuji 
poradenství ve směru dlouhodo-
bého zajištění a finanční soběstač-
nosti. Pavel Procházka - obchodní 
zástupce společnosti OVB ALLFI-
NANZ, a. s., tel.: 737 381 235.
» SEZNÁMENÍ
•• vdova 69 let hledá přítele pro trva-
lý vztah. Tel.: 606 448 911.
•• muž středních let hledá ženu ve 
věku 40 - 55 let k občasným schůz-
kám. Tel.: 736 635 692.
•• všeuměl hledá ženu do 55 let k 
vzájemnému porozumění z Ivančicka. 
Tel.: 723 098 810.
•• žena 49 let hledá muže s vlastním 
zázemím k intimním chvílím...Tel.: 
721 767 044.

SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 
(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 
Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu. Zn. 
levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 
20% DPH a je konečná. Službu technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, bude 
doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je 
limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na čísle: 515 321 099, nebo e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. 
Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku - 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 20% DPH. Rozsah řádkového 
inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu včetně IČ, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

TMK travel - cestovní agentura, 1. patro Knížecího domu,
Růžová 39, Moravský Krumlov, tel.: 602 782 232

nabízí jednodenní zájezd
do maďarských lázní„GYÖR

„ 
VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA

6. listopadu 2010 (sobota) - POSLEDNÍ MOŽNOST!!!

CENA: 750 KČ, DĚTI DO 15 LET: 650 KČ
 Cena zahrnuje: • autobusovou dopravu (s možností nástupu 

v Moravském Krumlově) • průvodce • pojištění léčebných
výloh • VSTUPENKU DO LÁZNÍ!!!!!

Více informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232, 
nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz

KIS Oslavany pořádá zájezd na HITMUZIKÁL

„DĚTI RÁJE
„

v sobotu 27. listopadu 2010. Cena: 950 Kč. Předprodej vstupenek
v kanceláři KIS nebo na tel.: 546 423 283, 604 108 641 do 31. října! 

Odjezd v 15.30 hodin z aut. nádraží se zastávkami po městě.

CHRYZANTÉMA organizace jižní Moravy pořádá

25. TRADIČNÍ IVANČICKOU 
VÝSTAVU CHRYZANTÉM 

od pátku 22. října 2010 - neděle 24. října 2010, 
od 9.00 hodin - 17.00 hodin v sále Besedního domu v Ivančicích.
Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě
lze získat informace o pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.

PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK PŘEJE VÝSTAVNÍ SBOR!!!!!

TMK travel - cestovní agentura, 1. patro Knížecího domu,
Růžová 39, Moravský Krumlov, tel.: 602 782 232 nabízí

jednodenní předvánoční
zájezd do „VÍDNĚ

„ 

VYUŽIJTE odjezdu z MORAVSKÉHO KRUMLOVA
 termín: 12. prosince 2010 (neděle) - nově přidáno 

pro velký zájem klientů !!! Úžasná vánoční atmosféra...

CENA: 360 Kč zahrnuje: • autobusovou dopravu
(s možností nástupu v M. Krumlově) • průvodce • pojištění léč. 

výloh. Více informací na tel.: 515 321 044, 602 782 232,
nebo na e-mail: jana@tmktravel.cz.

MARTINSKÁ HUSA 
 v pátek 12. listopadu a v sobotu 13. listopadu 2010

hotel EPOPEJ. Srdečně zveme milovníky dobrého jídla a pití 
v pátek 12. listopadu od 18.00 hodin s cimbálovkou 

ANTONÍNA STEHLÍKA ze Znojma.

“SM DOMINO“ Občanské sdružení Branišovice pořádá

TRADIČNÍ LAMPIÓNOVÝ 
PRŮVOD OBCÍ

v sobotu 30. října 2010 v 17.00 hodin. 
Soutěž o „Branišovickou dýni“. 

Sraz účastníků před Pohostinstvím ŠIMKOVÁ BRANIŠOVICE.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„OSM ŽEN

„ 
v sobotu 6. listopadu 2010 od 19.30 hodin - divadelní představení

soubor „AMADIS“ Brno, detektivní komedie. Kulturní dům Branišovice.
Předprodej vstupenek na tel.: 607 547 304.

TMK travel - cestovní agentura, Růžová 39
(1. patro Knížecího domu), 672 01 Moravský Krumlov nabízí

vstupenky ze sítě: TICKETSTREAM a TICKETPORTAL:

„NAZARETH
„

NEJVĚTŠÍ KONCERT - 18. listopadu 2010: BVV Brno
vstupenky: k stání - od 500 Kč, VIP tribuna
(sezení, nečíslovaná místa!!!) od 800 Kč.

TŘEBÍČ - 19. listopadu 2010: Zimní stadion Třebíč
vstupenky: od 450 Kč (tato akce neobsahuje číslovaná místa!!!)

Další nabídky zajímavých akcí, festivalů, koncertů, divadelních 
představení naleznete na stránkách: www.ticketstream.cz, 
www.ticketportal.cz. K vyzvednutí v TMK travel. Více informací 

na tel.: 602 782 232, 515 321 044, e-mail: jana@tmktravel.cz.

Divadlo „NA MÝTINĚ“ o. s. pořádá

„SLUNCE, SENO, FINITO
„

v sobotu 13. listopadu a 20. listopadu 2010 ve 14.30 hodin
 a v 18.00 hodin (začátky představení). 

Veselohra v podání ochotníků divadla „NA MÝTINĚ“.

TyfloCentrum Brno, o. p. s., středisko sociálních služeb 
pro zrakově postižené, regionální pracoviště Moravský Krumlov 

a Městská knihovna Moravský Krumlov Vás zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
„TYFLOCENTRA

„
 

ANEB NEVIDÍM A NESTYDÍM SE!!!
v pátek 12. listopadu 2010 od 9.00 hodin do 16.00 hodin 

ve studovně Městské knihovny Moravský Krumlov. Přijďte nahlédnout 
do světa zrakově postižených, vyzkoušet si pomůcky pro zrakově 
postižené do domácnosti i do terénu, zkuste si chůzi s bílou holí 

a práci se speciálním PC pro nevidomé. K dispozici budou i hry pro 
nevidomé, které si můžete zahrát s klapkami na očích. Budete-li mít 
zájem, dozvíte se leccos i o problematice zrakově postižených a o 

naší činnosti. Akce je vhodná pro žáky, studenty i širokou veřejnost.
Za pracovníky týmu TyfloCentra Vás zve EVA INDROVÁ.

CARIBIC CLUB Třebíč pořádá 

taneční zábavu se známou skupinou
REFLEXY

v pátek 29. října 2010 ve 21.00 hodin v KD Miroslav. Vstupné: 80 Kč.

PŘEHLÍDKA
INDICKÝCH FILMŮ

(ve spolupráci s velvyslanectvím Indické republiky a JM krajem)
v pondělí 25. října a v úterý 26. října 2010

Kino ART Brno, Cihlářská 19. Večer zahájí: hejtman JMK 
Mgr. Michal Hašek a J. E. pan D. P. Srivastava, mimořádný 
a zplnomocněný velvyslanec Indické republiky se sídlem v Praze. 
PROGRAM: • 25.10.2010: v 18.30 hodin - oficiální zahájení 
Přehlídky indických filmů, film: „ŘETĚZ“, přestávka, ve 21.30 hodin 
„ZLATÁ PEVNOST“. • 26.10.2010: V 18.30 hodin - „MÁSELNICE“. 

Vstup zdarma. Filmy budou v originále s anglickými titulky.

HRA NA AFRICKÉ DJEMBE 
Hraní na DJEMBE bubínky, africké rytmy, bubnování pro radost 
a relaxaci. To vše Vás čeká v novém kroužku na Domečku 
v Moravském Krumlově. Vhodné pro dětí již od 1. třídy ZŠ, rodiče 

a zájemce bez omezení věku. 
Každé pondělí od 16.00 hodin - 17.00 hodin.

Zápisné: 200 Kč/pololetí. Zápisné pro dospělé: 350 Kč/pololetí. 
Vede Marek Pečer. Vlastní djembe vítáno. 

KIC města Dolní Kounice pořádá

ODPOLEDNE S DOLŇÁKY
v sobotu 30. října 2010 od 18.00 hodin do 24.00 hodin

v Kulturním domě Dolní Kounice, vstupné: 50 Kč, tombola.
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MNOŽSTEVNÍ SLEVA až 40%

Krajský přebor v kopané

neděle 31. 10. ve 14.00 hodin

FC Moravský Krumlov
- Tatran Bohunice

20. ROČNÍK

KRUMLOVSKÉHO BĚHU
1. kolo Znojemského běžeckého poháru 2010 - 2011

Pořadatel:  AC Moravský Krumlov
Termín:  sobota 23. 10. 2010
Místo:   Moravský Krumlov, Rakšice, areál Orlovny
Prezentace: od 9.00 hodin v areálu Orlovny Rakšice

Časový pořad, kategorie, tratě:

10.00   Zahájení
10.10   Nejmenší       2004 a mladší  100 m
10.20   Přípravka I. (dívky, chlapci)  2002 - 2003   300 m
10.30   Přípravky II. (dívky, chlapci)  2000 - 2001   500 m
10.40   Nejmladší žákyně    1998 - 1999   600 m
10.50   Nejmladší žáci     1998 - 1999           1.200 m
11.00   Mladší žákyně     1996 - 1997           1.200 m
11.10   Mladší žáci      1996 - 1997           1.600 m
11.20   Starší žákyně     1994 - 1995           1.600 m
11.30   Starší žáci      1994 - 1995           2.000 m
12.00   Vyhlášení žákovských kategorií
13.00   Hlavní závod -  1. kolo Znojemského běžeckého poháru 8.500 m
     muži A  do 39 let  1971 a mladší
     muži B  40 - 49 let  1970 - 1961
     muži C  50 - 59 let  1960 - 1951
     muži D  od 60 let  1950 a starší
     ženy F  do 34 let  1976 a mladší
     ženy G  od 35 let   1975 a starší

Doprovodný program:

Ochutnávka a prodej vína - Vinařství Jaroslav Tichý  •  Výstava a prodej sportovních oděvů
zn. NEW LINE a sportovní obuvi zn. Mizuno  •  Slosování všech startovních čísel

•  Občerstvení zajištěno

Hlavní partneři:

Partneři:
Zlatnictví Hyvnarová, Ovoce - zelenina Pijanová, Vinařství Jaroslav Tichý, Spotřební zboží Jaša, Komerční banka,

Drogerie Šedrla, Oční op�ka Kocandová, Pekárna Ivanka, FIT sport Židlochovice, stavební firma OSP, Lékárna Paracelsus,
DDM Moravský Krumlov, M sport Ivančice, Kateřina Doubková, Zuzana Marková, Mizuno, čtrnác�deník Zrcadlo.

Jste srdečně zváni! Přijďte podpořit své favority!

Házenkáři z Ivančic zažívají 
po několika letech nejlepší vstup 
do sezóny (2. liga JM). Po čty-
řech odehraných kolech mají na 
kontě sedm bodů (tři výhry a jed-
na remíza). Patří jim první místo 
v tabulce a mohou se pochlubit 
nejlepší obranou v soutěži. Při 
této příležitosti jsme položili 
několik otázek předsedovi klubu 
Milanu Bučkovi.

•• Co říkáte na první místo 
v tabulce? Jsem velmi rád, že 
muži „A“ mají dobrý vstup do 
soutěže, ale stojím pevně na no-
hou, sezóna je dlouhá a náročná, 
hodnotit budeme po odehrání celé 
podzimní části.

•• Co podle Vás stojí za úspěš-
ným vstupem do sezóny? Je to 
určitě tvrdá práce a letní přípra-
va chlapců, kteří poctivě trénují 
a plní taktické pokyny trenéra. 
Další důležitou roli zde hraje 
dobrý zdravotní stav všech hráčů 
a sestavení týmu, ve kterém panu-
je přívětivá nálada, která se díky 
vítězstvím stále zlepšuje.

•• Myslíte na postup? V této 
fázi určitě ne. Na co myslíme, 
je, že chceme vyhrávat a skončit 
na předních příčkách v konečné 
tabulce.

•• Zeptám se jinak. Nezaslou-
žily by si Ivančice první ligu? 
Máte pravdu, zasloužily, ale je 

to běh na dlouhou trať, hrát první 
ligu je ekonomicky náročné a je 
nutno zabezpečit široký hráčský 
kádr. V této chvíli je těžké odpo-
vědět, vše napoví konec sezóny.

•• Co tedy podniknete nebo 
podnikáte proto, aby se v Ivan-
čicích hrála vyšší soutěž? 
Základním bodem je práce 
s mládeží, je to i v naší klubové 
politice, kdy ve spolupráci se 
SVČ Ivančice a městem Ivančice 
byly vytvořeny dobré podmínky 
ke kvalitní přípravě dětí. Naší 
snahou je stále se vzdělávat, 
zlepšovat a posouvat se směrem 
nahoru. Po několika letech prá-
ce s mládeží jsme zaznamenali 
mnoho úspěchů, dokonce jsme 
založili dívčí oddíl, který také 
sbírá skvělé výsledky.

•• Chtěl byste vzkázat na závěr 
něco fanouškům a přátelům 

ivančické házené? To, co chci 
vzkázat, není jen pro ivančické fa-
noušky a přátele, ale pro všechny 
lidi, kteří se angažují v našem klu-
bu, a že jich není málo. Jsem rád a 

děkuji za každou pomoc a podpo-
ru našeho sportu a sportu všeobec-
ně. Věřím, že společně dokážeme 
všem lidem v Ivančicích a okolí, 
že sportovat má smysl.           /JO/

HK Ivančice bez porážky

Předseda klubu HK Ivančice Milan Buček

NÁBOR DO ODDÍLU JUDO
KDY?  každé pondělí a středa od 17.00 do 19.00
KDE?  sál obecního úřadu v Trboušanech 
KOHO RÁDI UVIDÍME: všechny zájemce ve věku od 6-100 let 
(nábor probíhá v průběhu celého školního roku)
CO NABÍZÍME: možnost naučit se krásnému olympijskému sportu, 
možnost závodit a poznávat nové místa v ČR i zahraničí, možnost 
účastnit se soustředění, oddílových akcí a her, možnost získat nové 
přátele, možnost zocelit své tělo, zlepšit svou fyz. a psych. kondici
POŽADUJEME: pravidelnou docházku na tréninky, nadšení pro 
věc a dobrou náladu 
BLIŽŠÍ INFORMACE:Mgr. Michal Sajaš - trenér, tel.: 724 342 299, 
sajik@judokounice.eu,  www.judokounice.eu

OREL Ivančice pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
„NA KUŽELNĚ

„

v sobotu 13. listopadu od 14.00 hodin do 19.00 hodin.
Sportovní obuv nutná!!! Možnost občerstvení.

OREL JEDNOTA RAKŠICE zahajuje činnost v 
zájmových kroužcích od 20. října 2010
každou středu v Orlovně v Rakšicích:

CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

pod vedením Mgr. Petry Markové od 15.30 - 16.30 hod.

CVIČENÍ DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU 
pod vedením p. Vlaďky Rozmahelové od 16.30 - 17.30 hod.

STOLNÍ TENIS PRO ŠKOLÁKY
pod vedením p. Radima Chvátala od 17.30 - 19.00 hod.


