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AKCE!
Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!

DOTACI

VYØÍDÍM
E ZA VÁS!
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NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE

A ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 57 %

Z RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLO
Ročník XI.  •  Číslo 18                                               12. října 2012

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.

www.pomocpro.cz
Ing. Pavel PROCHÁZKA, MSc   IČ: 871 85 202

volejte: 724 680 736

Pomůžeme Vám
z dluhové pasti

EXEKUCE?
DLUHY?

NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

Nezávislý regionální čtrnáctideník

Euroklíče také na Moravě

REKLAMNÍ LETÁKY
GRAFIKA + SAZBA + TISK
+ DISTRIBUCE V CELÉ ČR

S poptávkou nás kontaktujte na e-mailu:
info@alma.cz, nebo na tel.: 602 782 272.

REKLAMNÍ CEDULE
A PVC PLACHTY

RAZÍTKa
VÝROBA - OPRAVY

VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ
OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Návrh Vám zpracujeme
a doporučíme odpovídající

typ a rozměr razítka.
Grafický návrh štočku ZDARMA.

Podklady zašlete na e-mail: info@alma.cz.
Více informací na tel. čísle: 602 782 272.

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

PRO KAŽDOU KANCELÁŘ

PRODEJ VSTUPENEK
HC KOMETA BRNO

FC ZBROJOVKA BRNO
a mnoho dalších akcí,
koncertů, divadel, ...

WWW.TICKETPORTAL.CZ

Palackého nám. 22 • Ivančice

Držitelé průkazu TP, ZTP, 
ZTP/P, diabetici, stomici, onko-
logičtí pacienti a rodiče dětí do 
tří let. Ti všichni mohou získat 
zdarma EUROKLÍČ a zapojit 
se aktivně do projektu Euroklíč 
v Jihomoravském kraji 2012, 
který realizuje Národní rada 
osob se zdravotním postižením 
ČR díky finanční podpoře Jiho-
moravského kraje a Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR.

Osobám se zdravotním postiže-
ním a rodičům dětí do tří let bude 
distribuováno 3 896 Euroklíčů a 
ve veřejně přístupných budovách 
bude osazeno 51 Eurozámků, k 
nimž provozovatelé obdrží 153 
služebních Euroklíčů. Každé 
místo osazené Eurozámkem bude 
označeno pamětní deskou a data-
bázi všech osazených míst nalez-
nete na www.euroklic.cz

K čemu je vlastně dobrý 
Euroklíč? Zajišťuje rychlou 
dostupnost veřejných sociálních 
a technických kompenzačních 
zařízení (např. výtahů, svislých 
a schodišťových plošin apod.) 
osazených jednotným Eurozám-
kem. Euroklíč lze použít v řadě 
zemí Evropy, u nás je již osazeno 
přes 400 míst (např. na úřadech, 
nádražích, čerpacích stanicích,
v obchodních centrech apod.).

Proč je nutné prostory uzaví-
rat a osazovat Eurozámkem?

Uvedené cílové skupiny po-
třebují ke své hygieně vybavené 
a čisté prostředí, což uzavřený 
prostor Eurozámkem lépe zajistí. 
Systém zpřístupňuje zařízení těm, 
pro něž jsou určena, a brání jejich 
zneužívání nežádoucími skupi-
nami (např. vandaly, narkomany, 
pouličními prostitutkami apod.).

Kdo může získat zdarma Eu-
rouklíč? Euroklíč může zdarma 
získat každý držitel průkazu TP, 
ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a 
onkologický pacient, který má 

bydliště v JM kraji. Je nutné před-
ložit občanský průkaz a průkaz TP, 
ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou 
držiteli průkazů, bude do „Evi-
denční karty Euroklíče“ napsáno 
krátké čestné prohlášení, že patří 
do některé z cílových skupin.

Územně nejrozšířenějším dis-
tribučním místem Euroklíčů pro 
JM kraj jsou městské úřady obcí 
s rozšířenou působností prostřed-
nictvím svých sociálních odborů.

Například Euroklíče pro zdra-
votně postižené občany v regionu 
Ivančic bude zajišťovat odbor 
sociálních věcí Měského úřadu 

Ivančice, ing. O. Prokopová.
Distribuce Euroklíčů pro rodi-

če dětí do tří let má také své opod-
statnění. Veřejná sociální zařízení 
jsou zpravidla vybavena přebalo-
vacím pultem a díky své velikosti 
umožňují zaparkování dětského 
kočárku. Proto si mohou Euroklíč 
dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí 
do tří let prostřednictvím mateř-
ských center.

Distribuci Euroklíčů v regionu 
Ivančic pro rodiny s dětmi do tří 
let bude zajišťovat rodinné cent-
rum Měsíční houpačka, o. s., Pa-
lackého nám. 27, Ivančice.  /abé/
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DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Ať je bita obezita
Tak mě můj drahý obvodní lékař zase po nějaké době ulovil a jeho milá 

zdravotní sestra mě umluvila, abych se dostavil ke zdravotní prohlídce. 
Ono není dost na to, že mě k tomuto úkonu pravidelně nu� zaměstnava-
tel, obávající se, aby mně pracovní proces neublížil. Každé dva roky máte 
navš�vit i svého obvodního lékaře a nechat se proklepnout. 

Při sezení v čekárně mě opět popadla paní Lumpárna a vzpomněl 
jsem si na starého dobrého Kohna, jak diskutuje s Roubíčkem. „Tak jak 
se jim daří, Kohn?“ ptá se Roubíček svého starého přítele. „No to vědí, 
játra v tahu, žlučník samý kámen, ledviny taky nefungujou a já sám? 
Taky nejsem v pořádku!“ 

Přesně ve stejném duchu jsem odpověděl svému lékaři na otázku, co 
mně chybí. „Vlasy mi padají (dle jedné paní doktorky nemoc), kouřím, 
víno piju ve velkém a tlusté su jak vepř. Když se podívám na televizi a 
přečtu si noviny, divím se, že s Vámi nemluví jen můj duch!“ Doktor se 
tomu jen zasmál. Naštěs� má smysl pro humor a moji prořízlou pusu už 
za ta léta, co k němu chodím, přece jenom trochu zná. Tak jsme se opět 
dohodli, že neřes� omezím, pokusím se zhubnout a koupím si nový 
klobouk. Nebo, neměl bych raději prodat hřeben?

Je teda fakt, že bych se nad sebou měl hluboce zamyslet. Stáli jsme 
tak s kamarádem na grilfestu a on se na mě dlouze zadíval a prohlásil. 
„Ty ten pupek máš, měli bysme začít běhat.“ Já, kterého po čtyřicítce 
popadla nějaká lenóra, jsem mu odpověděl: „To víš, na mně jsou vidět 
ty zásluhy o obec.“ Nějak se k tomu přimotala moje milovaná dcera
a slyšela to. Potutelně se usmála a s roztomilým dotazem se na mě 
podívala: „A ta�, tys to město založil?“ Andílek... 

V každém případě měl jsem důvod k zamyšlení, �m pádem k zapálení 
dýmky a vypi� dobré sklenky vína. Čím to vlastně je, že kdysi to, že jste 
měli nějaké to kilo navíc, nikomu nevadilo? Byli naši předci tolerantněj-
ší? Asi ne. Nebyli ovšem zavaleni spoustou barevných materiálů s doko-
nalými muži i ženami. Šílenství hubnoucího průmyslu tehdy neexistova-
lo. Nebezpečím byla spíše podvýživa než obezita. Nemoc jako mentální 
anorexie byla neznámá. A je pravdou, že se daleko více hýbali. 

Druhý důvod není komerční, ale spíše poli�cký. Před 17. listopadem 
1989 jsme měli pouze jednoho třídního nepřítele. Darebného kapitalis-
tu, který škodil ve velkém socialis�ckému zřízení. Tudíž bylo proto pro� 
němu nutno bojovat všemi zbraněmi. Třídní nepřítel zvítězil a k nám vtrhl 
kapitalismus plnou silou. Nemám rád, když mě někdo k něčemu nu�, a co 
horšího, diktuje mně, jak mám myslet. Proto jsem příliš nemiloval minulý 
režim. I když, ten byl alespoň předvídatelný a nevystavovali jste se nebez-
pečí, že když jste trochu více obaleni tukem, budete vypískáni naší milou 
mládeží z autobusové zastávky. 

Prostě jsme pouze změnili třídního nepřítele, kterého ho nutno 
likvidovat všemi prostředky. Místo zlého imperialisty nastoupili kuřáci 
nebo obézní lidé. Ti můžou za všechny po�že našeho zdravotnictví, a �m 
pádem i za vaše problémy s operacemi i s předraženými léky. Hlavně, že 
je to na koho svést. A co je nejhoršího? Řada z nás tomu skutečně věří! 
Mimochodem, kdo další přijde na řadu? Pleša�?                       Petr Sláma

Slovo úvodem

Akce probíhá od 15. 9. do 30. 11. 2012,
nebo do vyprodání zásob.

MILOŠ HLAVÁČ
STIHL

prodej a servis
U Hřiště 1517, Ivančice - Alexovice

mobil: 739 170 814

ZIMNÍ PNEU SKLADEM
BARUM • KLEBER • NOKIAN 
YOKOHAMA • FIRESTONE ...

PRODEJ BATERIÍ VARTA
Provozní doba:

po-pá 16.30-20.00, so 8.00-13.00
objednávky na tel.: 723 026 402

PNEUSERVIS PETR BAŠTA
Dobelice 83, Moravský Krumlov Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

ZEDNICTVÍ Mičánek
Vedrovice č. 98

zateplení a fasády rodinných domů
dřevěné obklady a podhledy
obklady soklů různými materiály
dlažby a obklady, sádrokartony

tel.: 602 519 843
e-mail: micanek.pavel@seznam.cz
Zaměření a cenová nabídka zdarma!

Potřebujete rychle peníze?
rychle až do domu - už od 5.000 Kč
                                přímo od nás!

www.               .cz 

tel.: 775 370 127
              žádné poplatky předem
  žádná volání na drahá čísla T&
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Zahradnictví
Kopetka Jan
Vedrovice

Vás zve k podzimním nákupům.
AKTUÁLNĚ NABÍZÍME:

růže velkokvěté, mini, polyantky
a pnoucí za 75 Kč, macešky, chryzantémy, 

okrasné dřeviny a další rostliny

Od 16. 10. prodej ovocných stromků

22. - 28. 10. Dušičkový týden
dušičková vazba, svíčky, látkové květy

a další dušičkové zboží

Otevřeno: po - ne od 8.00 do 18.00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.zahradnictvivedrovice.cz

/Miroslav/ Ve středu 24. října 
se v Miroslavi uskuteční tradiční 
vzpomínkové shromáždění u 
příležitosti vzniku samostatné 
Československé republiky v roce 
1918. Slavnost společně pořádají 
město Miroslav, Základní škola 
Miroslav, Československá obec 
legionářská a Ministerstvo obra-
ny České republiky. 

„V době od 17.00 do 18.30 
hodin mohou zájemci navštívit 
podzimní výstavu v základní 
škole. Poté vyjde lampiono-
vý průvod od hlavní budovy 
základní školy ke kulturnímu 
domu. Zde je připraven kulturní 

program, ve kterém zazní státní 
hymna, básně, proslov přednese 
Mgr. Robert Salát a ohňostroj. 
Poté se hosté přesunou do kul-
turního domu, kde v 19.00 hodin 
začíná pořad „Nejen hovory 
s TGM“.  Jde o komponovaný 
pořad mluveného slova a ob-
líbených lidových a operních 
písní filosofa, politika a prvního 
prezidenta Tomáše G. Masaryka. 
V tomto pořadu vystoupí Táňa 
Janošová - mezzosoprán, Martin 
Jakubíček - klávesový doprovod, 
a František Trávníček, mluvené 
slovo,“ vyjmenovává z programu 
místostarosta Roman Volf.    /abé/

Oslava vzniku samostatné 
Československé republiky

Čtyři nová pracovní místa

ZPRÁVY Z RADNIC
V Ivančicích bude další 

obchodní centrum
/Ivančice/ Zastupitelé města Ivančic revokovali rozhodnutí ze své-

ho veřejného srpnového zasedání a rozhodlo se dát souhlas výstavbě 
nákupního centra Aventin v lokalitě Boží Hora. V této souvislosti 
připomínáme, že Ivančice nemají v součastné době platný územní 
plán. Rozhodnutí zastupitelstva je v daném případě nutné pro souhlas 
s územním rozhodnutím o umístění stavby. Obchodní centrum bude 
umístěno naproti Tescu. Dokončení výstavby a otevření je plánováno 
na rok 2013. Občanům z širokého okolí nabídne prodejnu drogerie, 
obuvi, elektrospotřebičů a nábytkových doplňků.                        /PeSl/

Plán zimní údržby města
/Oslavany/ Přípravy na zimu jsou v Oslavanech v plném proudu. 

Rada města, jako každého roku, schválila plán zimní údržby komuni-
kací ve městě Oslavany. Plán počítá s obdobím v rozmezí od 1. listo-
padu 2012 do 31. března 2013. Zároveň bylo radou města stanoveno 
vymezení úseků místních komunikací ve správním obvodu města, na 
nichž se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí. Dále byl stanoven i rozsah, způsob 
a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací i průjezdních úseků silnic.                                      /PeSl/

Ivančice nově pouze
s jedním místostarostou

/Ivančice/ Druhý ivančický místostarosta. Funkce, o které se v Ivan-
čicích diskutuje již druhé volební období. V současné době jsou veške-
ré debaty minulostí. Ivančičtí zastupitelé na svém veřejném zasedání 
tuto funkci zrušili.

Druhý místostarosta měl v minulosti za úkol přípravu rekonstrukce 
kanalizace a čistírny odpadních vod. Po komunálních volbách v roce 
2010 jeho pravomoci přešly na prvního místostarostu, pana Radoslava 
Skálu. Druhému místostarostovi, Mgr. Radku Musilovi, zbyl resort 
městského školství, sociální záležitosti a mezinárodní styky. 

Vzhledem k tomu, že výstavba kanalizace vstoupila do závěrečné 
fáze, odstoupil Mgr. Radek Musil na veřejném zasedání ze své funkce 
a zároveň v duchu komunálního volebního programu strany, za  kterou 
byl zvolen, navrhl její zrušení. Návrh byl většinou zastupitelů schvá-
len, včetně toho, že Mgr. Musil zůstává neuvolněným členem rady 
s odpovědností za oblasti, které měl před tím jako druhý místostarosta. 
To umožní místostarostovi Radoslavu Skálovi věnovat se plně organi-
zaci rekonstrukce města po výstavbě nové kanalizace.                  /abé/

/Ivančice/ Městský úřad Ivan-
čice, vytvoří alespoň na přechod-
nou dobu, od října do prosince 
2012, čtyři pracovní místa v rám-
ci veřejně prospěšných prací. 
Rada města na svém zasedání 

schválila dohodu mezi úřadem 
práce a městem. Tyto pracovní 
místa bude úřad práce dotovat 
částkou cca 8.000 korun. Zbytek 
nákladů na zaměstnance doplatí 
ivančická radnice.               /PeSl/

/Kraj/ Obyvatelé jižní Moravy 
mohou od úterý 2. října připomín-
kovat návrh krajského rozpočtu 
na rok 2013. Umožňuje to nový 
projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“.

Na webových stránkách JMK 
(www.kr-jihomoravsky.cz) byl 
zpřístupněn odkaz obsahující cíl 
projektu a formuláře k vyjádření 
priorit, které občané považují za 
důležité pro rozvoj kraje.

V rámci projektu „Váš kraj, 
Váš rozpočet“ zde bude k dispo-
zici přehled všech požadavků na 
rozpočet výdajů JM kraje na rok 
2013. Svým hlasováním a při-
pomínkami již ve stádiu tvorby 

rozpočtu se budou občané kraje 
moci aktivně vyjádřit k prioritám 
rozpočtu, kterým by se měl Jiho-
moravský kraj v roce 2013 věno-
vat, a vznést konkrétní podnět.

Po vyhodnocení všech podnětů 
obdrží lidé, kteří uvedli své kon-
taktní údaje, zpětnou informaci, 
jak byly jejich priority zohledněny 
v návrhu rozpočtu, a také přehled 
ostatních preferencí občanů.

Doposud bylo ustálenou praxí, 
že občané se měli možnost vyjá-
dřit k návrhu rozpočtu až ve fázi, 
kdy byl v souladu se zákonem 
zveřejněn 15 dní před projedná-
ním v zastupitelstvu kraje.   /abé/

Rozpočet kraje na rok 2013 
můžete nyní sami ovlivnit
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VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

  ERACO - WECH a.s.
KOMPLETNÍ
BETONOVÝ
PROGRAM

Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hod., v pátek do 18.00 hod., nebo dle dohody.

DLAŽBA VYMÝVANÁ

tloušťka 5 cm

55,- Kč/ks
cena vč. DPH, platí do vyprodání zásob.

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDRAULICKOU 
RUKOU • PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU,
DRTÍ A CEMENTU

§ 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. Půjčil jsem známé peníze, jednalo se o necelých 30.000 Kč,
protože mě stále prosila, že částku nutně potřebuje a bude to jen na 
měsíc a potom mi dluh vrátí. Nepodepsali jsme si mezi sebou žádnou 
dohodu nebo jiné potvrzení, protože jsem jí věřil a znám se s ní dlou-
ho. Už však uběhlo asi 7 měsíců a ona mi peníze stále nevrací. Chtěl 
jsem se zeptat, jestli je nějaká šance dluh vymoci, i když nemám nic 
potvrzené písemně? Děkuji. 

K Vašemu dotazu uvádím. Smlouva o půjčce je upravena v občanském 
zákoníku, přičemž ke vzniku půjčky není nutná písemná forma, tzn. že 
smlouva o půjčce může být uzavřena i ústně. V tomto směru je tedy vše 
v pořádku a ústní smlouva o půjčce je platná a soudně vymahatelná.

Pokud Vám Váš dlužník neuhradí dlužnou částku dobrovolně, je 
nutné se domáhat zaplacení dlužné částky soudní cestou. Základním 
problémem, který však u ústní smlouvy nastává, je otázka prokazatel-
nosti Vašeho nároku. Musíte prokázat, že dlužník částku obdržel, kolik 
obdržel a kdy měl částku vrátit. Pokud jste si jako věřitel nedohodl 
dobu vrácení půjčené částky s dlužníkem, platí, že dlužník je povinen 
dluh vrátit den následující po dni, kdy jste jako věřitel dlužníka vyzval 
k navrácení půjčky. Opět stačí ústně, ale pro případné soudní vymáhání 
dluhu by bylo vhodnější vše řešit písemně. 

Pokud Vám tedy dlužník dluh nevrátí, vyzvěte ho k navrácení dlužné 
částky písemně. Stanovte mu termín, dokdy má dluh vrátit, a výslovně 
mu uveďte, jak jej má vrátit (číslo Vašeho účtu či poštovní poukázkou 
na Vaši adresu bydliště apod.). Pokud dluh dlužník nevrátí do Vámi 
stanoveného termínu, ocitá se dlužník v prodlení a můžete mu navíc 
začít účtovat zákonný úrok z prodlení. 

Jestliže budete chtít dluh vymáhat soudní cestou, bylo by vhodné 
si zajistit nějaké důkazy, protože budete muset prokazovat skutečnosti 
uvedené výše. Buď můžete dlužníka zkusit přesvědčit, aby Vám po-
depsal dlužní úpis nebo uznání Vašeho dluhu s tím, že mu např. na 
oplátku prodloužíte splatnost jeho dluhu. Pokud nebudete mít žádný 
písemný důkaz o existenci dluhu, musíte výše uvedené skutečnosti pro-
kazovat jiným způsobem (např. svědky, bankovním výpisem, pokud 
byla půjčka bezhotovostním převodem přes banku atd.).

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Minulých čtrnáct dní bylo v Dukovanech velice rušno. O pravidel-
ném havarijním cvičení jste byli informováni v minulém čísle. Jeho 
zvláštností bylo, že se stalo součástí setkání expertů WANO, což je 
sdružení provozovatelů jaderných elektráren. Po dobu téměř tří týdnů 
tedy od 13. do 27. září hodnotil tým 22 specialistů z jaderných elek-
tráren ve světě JE Dukovany a srovnával nejlepší světové praxe se 
skutečným každodenním provozem JE Dukovany.

Odborníci posuzovali detailně provoz elektrárny v deseti nejdůleži-
tějších oblastech: efektivita organizace, řízení provozu, údržby, školení 
a příprava personálu, inženýrská podpora, radiační ochrana, řízení 
chemických režimů, havarijní připravenost, využívání provozních zku-
šeností a požární ochrana. Elektrárna zve misi WANO hlavně proto, 
aby našla další možnosti zlepšování provozu. Ve všech oblastech byla 
oceněna vysoká úroveň bezpečnosti a dodržování platné legislativy. 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba zavítal 2. října na blesko-
vou návštěvu dukovanské elektrárny. Po prohlídce 2. bloku si vyslechl 
prezentaci o záměrech a provozu elektrárny a setkal se s iniciativou 
„Energetické Třebíčsko“ a starosty z okolí. 

Závěrem bych měl jednu připomínku: začátkem měsíce byla rozpou-
tána kampaň osočující naše jaderné elektrárny (Dukovany a Temelín) 
z celé řady závad, odhalených zátěžovými testy. Lze se jen domýšlet, z 
jaké části se jedná o zlý úmysl a z jaké o nepochopení či neznalost.

Tedy pro vysvětlení: zprávu o provedení zátěžových testů zpracovali 
odborníci jednotlivých elektráren za dozoru státního regulátora, kterým 
je SÚJB. Stejně tak doporučení opatření posilujících jadernou bezpečnost 
navrhli elektrárenští odborníci, opět za dozoru a souhlasu SÚJB. Evrop-
ská unie ke zprávám nepřidala nic! A pokud došlo v zadání zátěžových 
testů ke zpřísnění či ztížení podmínek oproti úvodním projektům, lze 
předpokládat, že se musí objevit doporučení reagující na nový stav. Tedy 
žádné závady, ale vědomě navržená doporučení pro posílení jaderné bez-
pečnosti elektráren.    8. října 2012, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK
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Uveřejňujeme tři články týkající se problematiky svozu komunálního 
odpadu v Ivančicích, jak nám byly po sobě zaslány do redakce. Připomí-
náme, že články v této rubrice vyjadřují názor autorů, nikoliv redakce.

Stanovisko KTS Ekologie, s. r. o.
Z důvodů opakovaného šíření zavádějících informací a vybírání si 

slov a čísel z kontextu je nutné vyjádřit naše stanovisko vůči poloprav-
dám, neřku-li lžím, které byly již opakovaně vyvráceny.

Svoz komunálního odpadu ve městě Ivančice je, rozhodnutím 
zastupitelstva řádně zvolených zástupců města, zajištěn VLASTNÍ 
svozovou společností. Toto rozhodnutí bylo přijato na zasedání zastu-
pitelstva města Ivančice v květnu 2010. 

Nechávám na uvážení každému občanovi města, aby posoudil, jestli 
je pro město výhodné, když přímo zástupce města má možnost stano-
vovat cenu za služby, a tudíž může ovlivňovat i další investice, které 
plynou z této činnosti, a vytváří tak pracovní místa pro místní občany. 

Pokud město Ivančice zřídilo vlastní svozovou společnost, jsme si 
jisti, že tak bylo učiněno v zájmu všech občanů a tento způsob jednání je 
zcela legitimní a není v rozporu se zákonem. Zde bych zmínil nález Úřa-
du pro hospodářskou soutěž, který neshledal na fungování společnosti 
KTS Ekologie nic neetického, ba dokonce nelegálního. V případě, že by 
pan zastupitel požádal o vypsání výběrového řízení, může tak učinit sám 
na sebe ve vlastní společnosti, vůči svým zákazníkům, což je totéž, jako 
kdyby majitel soukromé firmy vypisoval výběrové řízení sám na sebe. 

V průběhu 2 předešlých let proběhlo 2x porovnání cen, které vyšlo na-
prosto příznivě pro společnost KTS EKOLOGIE, s. r. o. Služba se samo-
zřejmě liší v rozsahu poskytovaných služeb a poplatek stanovuje zastupi-
telstvo, tudíž není vůbec možné na základě jeho výše porovnávat kvalitu 
a úroveň služeb dle výše vybíraného poplatku u sousedních obcí a měst. 
Ale to jistě pan zastupitel, jako osoba podnikající ve svozu odpadů, velice 
dobře ví a takové tvrzení nemůžeme brát jinak než jako demagogii.

Na závěr, na zamyšlení uvádím pouze ten fakt, že v době, kdy tuto 
službu zajištoval pan Buček, samozřejmě nepochyboval o tom, že 
rozsah služeb a jejich ceny jsou v pořádku. Samozřejmě nechceme ani 
naznačovat úmysly pana zastupitele Bučka, nicméně tlak, s nímž se 
vůči naší společnosti setkáváme z jeho strany, je doposud nepoznaný
a dle mého názoru může naznačovat možná úplně jiné zájmy, než je 
blaho občanů, tedy vás všech…                  Ing. Matúš Marek, jednatel

Výběrové řízení bude
Zastupitelstvo města Ivančice se na svém 5. zasedání dne 1. 10. 

2012 rozhodlo, že vypíše výběrové řízení na svoz komunálního odpadu
k 1. 7. 2013. I když je město členem společnosti KTS ekologie, s. r. o., 
rozhodlo se k vypsání tohoto výběrového řízení, aby mělo jistotu, že 
poskytované služby a ceny této společnosti, kterým je město Ivančice 
členem, jsou pro město ty nejlepší. Návrh na vystoupení města ze spo-
lečnosti KTS ekologie, s. r. o. prozatím přijat nebyl.

K podnětu na UOHS ve věci 
KTS EKOLOGIE:

Začátkem roku 2012 jsem podal podnět k Úřadu na ochranu hospo-
dářské soutěže (UHOS) z důvodu podezření porušení zákona společ-
ností KTS EKOLOGIE proto, že nakupovala komunální techniku bez 
řádného výběrového řízení. Společnost KTS EKOLOGIE je totiž ze 
zákona veřejný zadavatel jako např. obec, protože se skládá z podílů 
obcí. Musí tedy, stejně jako obec, na nákup techniky vypisovat výběro-
vé řízení, což společnost KTS neudělala. Minulý měsíc UOHS ve svém 
dopise odepsal, že se společností KTS EKOLOGIE bylo zahájeno 
správní řízení z důvodu pochybností o souladu postupu KTS se záko-
nem. O výsledku správního řízení budu čtenáře aktuálně informovat.

Roman Sládek, zastupitel města Ivančice

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Provozní řád skateparku
/Ivančice/ Skatepark je účelové rekreační zařízení pro skatebo-

arding, BMX a agresivní inline bruslení. Slouží plně sportu. Jako 
takové může být nejen zdrojem zábavy, zvyšování tělesné obratnosti
a kondice. Vinou neukázněnosti a hazardu některých jedinců může být
i nebezpečným zdrojem úrazů. Toho je si vědoma i Rada města Ivančic. 
Z tohoto důvodu schválila na svém zasedání nový provozní řád areálu 
veřejného sportoviště – skateparku, který se nachází se na Malovansku 
na fotbalovém stadionu. Účinnosti nabyl dne 1. 10. 2012.           /PeSl/

Titulek není ani název nového 
českého filmu, ani název literár-
ního díla inspirovaného románem 
Liona Feuchtwangera Lišky na vi-
nici, ale realita. V médiích se oble-
vila dramatická zpráva o výskytu 
medvěda na jižní hranici se SR.

Na ilustračních fotografiích 
se objevil obrovský medvěd, 
jemuž by chtěla vzdorovat paní 
vyzbrojená mačetou, při cestě do 
vinohradu, kde se údajně medvěd 
objevil. Realita je poněkud jiná. 
Na Slovensku je cca 500 párů 
medvědů. Vzhledem k velkému 
loveckému teritoriu medvědů, mla-
dí jedinci hledají nová území. Jde 
o odrostlá mláďata, dle velikosti 
stopy o váze 150-160 kg. Pronikají 
k nám z Bílých Karpat. V ČR pro 
přelidněnost nemají šanci se usadit. 
O tom se v Jeseníkách přesvědčila i 
medvědice, která se tam pokoušela 
založit rodinu.

Paní vyzbrojená mačetou nemá 
nárok se ubránit i proti odrostlému 
medvíděti. Dle ředitele brněnské 

ZOO Martina Hovorky, který ces-
tuje za medvědy po celém světě, 
stačí obyčejný pepřový sprej. 
Medvěd na něj reaguje i na dálku. 
Medvěda na jihomoravské vinici 
považuje za zvláštnost a rád by, 
aby se mu jednou poštěstilo uvidět 
u nás medvěda v přírodě na vlastní 
oči. Dosud přes mediálně zveličo-
vané zprávy se mu to nepodařilo.

Medvěd je velice plachý a pr-
chá při zjištění člověka pachem i 
na dálku. Méně je známo, jak se 
živí. Ač je všežravec, dává před-
nost převážně rostlinné stravě. 
Na zimu se vypásá na zvláštním 
druhu trávy a získává tak tuk. 

Medializovaným kamčatským 
medvědům se v brněnské ZOO 
dobře daří. Jsou to největší 
hnědí medvědi na světě a mimo 
Brno jsou chováni pouze ve 
třech evropských zoo. Brněnská 
zástupkyně největšího medvěda 
na světě - lední medvědice Cora, 
očekává radostnou událost - na-
rození medvíďat.                  /vp/  

Medvěd na vinici

/Kraj/ Jihomoravský kraj po-
kračuje v bezplatném testování li-
hovin pro obyvatele jižní Moravy, 
u kterých mají lidé podezření na 
přítomnost metanolu. Rozhodla o 
tom Rada Jihomoravského kraje 
na svém jednání 4. října 2012. 

JM kraj je jediným regionem 
v ČR, který testování nabízí. Do 
4. října bylo občany odevzdáno 
na šesti sběrných místech celkem 

2859 vzorků, z nich už bylo otes-
továno 2019. Ve 40 případech byl 
nález na kritické množství metyl-
alkoholu pozitivní. V v těchto pří-
padech byly informace předány 
Policii ČR k dalšímu šetření.

Od pondělí 8. října laboratoře 
přijímají pouze alkohol vyrobený 
v roce 2012. Vychází se z defini-
ce prohibice, jak byla vyhlášena 
v opatření ministra zdravotnictví. 

Testy na metanol pokračují

/Oslavany/ Oslavanští mají již 
jasno, kdy se budou konat jejich 
oblíbené akce v roce 2013. Rada 
města Oslavan o jejich termínech 
rozhodla následovně: Minerály, 
drahými kameny a šperky se 
může pokochat veřejnost na 
Mezinárodní prodejní výstavě 
ve dnech 20. - 21. dubna 2013. 
Své známé a příbuzné si mohou 

Oslavanští pozvat na Karmel-
skou pouť 20. - 21.července. 
Král Přemysl Otakar milostivě 
pokyne městu i klášteru ve dnech 
14. - 15. září při příležitosti 
Oslavanských historických slav-
ností. Zájezd malých zlobivců do 
pekla v Čertovském zámku bude
na začátku tajuplného adventu 
příštího roku, 7. 12. 2013.  /PeSl/

Oslavanské akce v roce 2013

Společnost ČEZ založila face-
bookovou stránku „Pro jádro“. 
Cílem této stránky je přiblížit 
jadernou energetiku široké veřej-
nosti, zejména mládeži.

Stránka zároveň bude i infor-
movat o aktuálním dění na sou-
časných elektrárnách, protože jde 
o nejrychlejší informační kanál 
dneška. Pro jádro je již 9. face-
bookovou stránkou Skupiny ČEZ, 
dohromady stránky mají více jak 
12 tisíc fanoušků a za měsíc na ně 
zavítá na 50 tisíc návštěvníků.

Unikátní záběry z vnitřku 
jaderné elektrárny, historické 
fotky z výstavby obou jaderných 
elektráren v Čechách, informace o 
dění v jaderné energetice a jader-

ných elektrárnách Skupiny ČEZ a 
mnoho dalšího připravila Skupina 
ČEZ pro fanoušky stránky „Pro 
jádro“. Brzy přibudou kvízy, 
videa, reportáže, odkazy na zají-
mavé články, soutěže o exkurze. 
Jen málokterá oblast energetiky je 
tolik opředena mýty a poloprav-
dami jako ta jaderná, a také proto 
stránka „Pro jádro“ vznikla.

„Na stránce „Pro jádro“ se 
budeme snažit přiblížit jadernou 
energetiku široké veřejnosti, 
především mladým. Taktéž půjde 
o nejrychlejší informační prostře-
dek, kde zájemci najdou informa-
ce o dění na našich elektrárnách,“ 
říká Kateřina Jiskrová, specialist-
ka ČEZ pro sociální sítě.    /abé/

Unikátní stránky o „jádru
„



Josef Janda - to jméno jistě není 
krumlovským občanům neznámé. 
Je zejména spojeno s jeho veřej-
nou divadelní činností. Od jeho 
úmrtí uběhlo již deset let, ale jeho 
práce, jeho vztah k lidem a vůbec 
k životu je nezapomenutelný. 

Kam přišel, rozdával pohodu
a radost, vstřícnost a ochotu v ja-
kékoliv situaci pomoci, v jeho 
blízkosti vždy převládala pozitiv-
ní energie. 

Když si tedy odmyslíme všech-
no, co pro veřejnost vykonal, a 
zůstaneme pouze u jednoho z ne-
sčetných zájmů tohoto vpravdě 
všestranného člověka, vzpome-
neme na divadelní prkna. Tam do-
slova zářil. Pro ochotníky dýchal. 
Nebylo mu zatěžko na jevišti uklí-
zet, navrhovat, vyrábět a malovat 
kulisy, hrát, napovídat, režírovat. 
Mladé doslova učil po jevišti 
chodit, mluvit, učil je zkrátka 
ochotníky milovat. A mladí? Byl 
pro ně starší kamarád, učitel a 
hlavně osoba, na kterou se mohli 
vždy s každým problémem obrátit 
a byli jisti, že u Pepíka - jak mu 
ochotníci říkali, vždy uspějí. 

Jeho herecké začátky jsou 
známy už od dětství. Byl pravou 
rukou při ztvárnění ochotnických 
představení již za vedení pana 
učitele Zeleného. Tam také získal 
první ochotnické zkušenosti. Ži-
vot ho potom zavál do Brna a ani 
ve velkém městě se ochotničení 
nezpronevěřil. Byl členem ochot-
nického souboru v Semilasu. 

U Brna však nezůstalo, jeho 
životní dráha vede do různých 
koutů naší země, pobývá dokonce 
nějaký čas i v zahraničí. 

Šťastně se však vrací znovu 
domů - do Krumlova. A to je 
období, kdy si ho krumlovská ve-
řejnost nejvíce pamatuje a spojuje 
s ochotnickou činností. 

Jeho divadelní postavy jsou 

nezapomenutelné. Vzpomeňme 
si například na majora ze hry 
Tři dámy s pistolí, nebo dědka 
ze hry Nezlobte dědečka a co 
Teta z Bruselu? Mohli bychom 
tak pokračovat ještě hodně dlou-
ho. To však není účelem dnešní 
vzpomínky. 

Snad ještě za všechny tato 
malá příhoda. Dvě dámy stojí u 
plakátu, který zve na ochotnické 
představení. Jedna z nich říká: 
„Hele, hrají krumlovští ochotníci. 
Půjdem?“ Druhá paní nejeví vel-

ký zájem. „Nevím, asi ne.“ První 
se nedá: „Ale hraje Pepík Janda!“ 
A světe div se! „Na Pepíka Jan-
du? No to jdu určitě!“

Tato příhoda snad nejvíc vy-
stihuje skutečnost, jak byl Pepík 
Janda populární. 

Desáté výročí jeho úmrtí je 
tedy příležitostí nejen vděčně 
jeho památky vzpomenout, ale 
hlavně vyjádřit hlubokou úctu a 
poděkovat za vše, co pro krum-
lovskou veřejnost vykonal. 

 Zdeňka Konečná
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Doprovodný program:

•  Setkání s olympioniky  •  Ochutnávka a prodej vína - Vinařství Jaroslav Tichý
•  Výstava a prodej sportovních oděvů zn. NEW LINE a sportovní obuvi zn. Mizuno

•  Prodej thermo ponožek  •  Slosování všech startovních čísel   •  Občerstvení zajištěno
•  Dětské hřiště - vzduchová trampolína  •  Závody moderuje Václav Ostrovský ml.

h�p://atle�ka-mk.webnode.cz/

22. ROČNÍK

KRUMLOVSKÉHO BĚHU
 

1. kolo Znojemského
běžeckého poháru 2012 - 2013

a 11. kolo ENVINETCUPU

Pořadatel:  AC Moravský Krumlov a Orel Jednota Rakšice
Termín:  sobota 20. 10. 2012
Místo:   Moravský Krumlov, Rakšice, areál Orlovny
Prezentace: od 9.00 hodin v areálu Orlovny Rakšice

Časový pořad, kategorie, tratě:

Partneři:

M+S Mar�n Sojka, Komerční banka, Drogerie Šedrla, Vinařství Jaroslav Tichý, Oční op�ka Kocandová,
Pekárna Ivanka, stavební firma OSP, Cykloservis Novotný, Cukrárna Blahetek, FITSPORT Židlochovice, 

Čalounictví S�x, M sport Ivančice, Kateřina Doubková, Zuzana Marková, Hitl Jiří, DDM M. Krumlov.

10.00 Zahájení
10.10 Nejmenší  2007 a mladší     100 m
10.25 Přípravka I. (dívky, chlapci) 2005 - 2006   400 m
10.40 Přípravky II. (dívky, chlapci) 2003 - 2004   500 m
10.55 Nejmladší žákyně   2001 - 2002   750 m
11.10 Nejmladší žáci   2001 - 2002   1.150 m
11.25 Mladší žákyně   1999 - 2000   1.150 m
11.40 Mladší žáci    1999 - 2000   1.500 m
11.55 Starší žákyně   1997 - 1998   1.500 m
12.10 Starší žáci    1997 - 1998   1.950 m

13.00 Vyhlášení žákovských kategorií  + DĚTSKÁ TOMBOLA
  (ceny pro vítěze věnuje Mgr. Tomáš Třetina, Mgr. Zdeněk Juránek) 
14.00 BĚH PRO ZDRAVÍ - všechny kategorie   1.150 m
  (ceny pro vítěze věnuje Ing. Vlas�mil Kocanda)
14.30 HLAVNÍ ZÁVOD 
  -  2. kolo Znojemského běžeckého poháru    8.500 m
  muži A  do 39 let  1973 a mladší
  muži B  40 - 49 let  1972 - 1963
  muži C  50 - 59 let  1962 - 1953
  muži D  od 60 let  1952 a starší
  ženy F  do 34 let  1978 a mladší
  ženy G  od 35 let   1977 a starší

Hlavní partneři:

Kamčatka - ráj i peklo
na konci světa

Chci tímto poděkovat pracovnicím Městské knihovny v M. Krum-
lově za připravenou cestovatelskou besedu. Probíhala opět v Domě 
s pečovatelskou službou dne 9. října 2012. Jednalo se o zemi na konci 
světa - Kamčatku. Slovem, obrazem i hudbou provázel tuto besedu 
jeden z účastníků této výpravy pan Roman Janusz. Velice poutavě nás 
upozorňoval na zajímavosti tohoto poloostrova. Na sopky, krátké léto, 
ve kterém vykvétá překrásná flóra, dále i na faunu. Dokonce se cesto-
vatelé setkali i s mladým medvědem, náhodou velmi přátelským, takže 
si ho mohli i vyfotografovat. Celá tato krajina je velmi drsná, avšak 
velice krásná. I celá tato beseda na mě zapůsobila velice silně a krásně! 
Tentýž pocit měli i ostatní návštěvníci této přednášky.

Děkujeme a těšíme se na další podobné setkání.   Marta Smejkalová

České nebe v Ivančicích
Pětačtyřicáté narozeniny Divadla Járy Cimrmana oslavili protago-

nisté zcela nevídaně. Představení České nebe bylo naživo odvysíláno 
na portálu Seznam.cz a v šedesátce kin po celé ČR i na Slovensku.
Na Moravě to byla pouze tři kina - v Ivančicích, Kyjově a Třebíči.

„Celkem se nám sešlo 100 diváků. (vstupenka 200 Kč). Obecenstvo 
bylo spokojeno dle reakcí a pohody, která přenos provázela. Po tech-
nické stránce se nám podařil a máme zájem v těchto alternativních 
programech pokračovat. Občerstvení nám velice dobře zajistil Besední 
dům Ivančice. Hlavním sponzorem tohoto pořadu byl Bohemia sekt
a Seznam.cz,“ uvedla za kino v Ivančicích Dana Langová.           /abé/

V Ivančicích jsou každoročně 
tři velké kulturní akce: Slavnosti 
chřestu, Svatojakubská pouť a 
Svatováclavské trhy.

Letošní Svatováclavské trhy 
se uskutečnily v pátek a sobotu 
28. - 29. září. Počasí přálo, každý 
si mohl z pořadu na Palackého 
náměstí vybrat, co mu vyhovuje. 
Samozřejmě nechyběly stánky 
nabízející vše od suvenýrů po 
textilní zboží a zábava pro děti.

V pátek začaly trhy vystoupe-
ním Ivančického dixielandu. Také 
letos byl o krásnou hudbu velký 
zájem, připravené lavice pro 
posluchače nestačily, pracovníci 
KICu operativně přinesli něko-
lik desítek židlí. Další skupiny 
hrající country nebo rock, nebo 
vystoupení mažoretek byly sledo-
vány se střídavým zájmem.

Druhý den začal koncertem 
dechové kapely Vlčnovjanky se 
zpěváky. Opět velký zájem, opět 
hlediště zcela zaplněno. Zbýva-
jící účinkující - skupina Mužáci 
a Monty folk, už sledovali jen 
zájemci o tento žánr.

Nesmíme zapomenout na so-
botní akci pod názvem Ivančický 
Grilfest 2012. Nádvoří radnice 
nestačilo množství zájemců. Akce 
se zúčastnilo 6 týmů, které soutě-

žily jednak mezi sebou, jednak se 
snažily předvést gastronomické 
schopnosti v přípravě grilova-
ných pokrmů z masa. Celkem 
byly připraveny ochutnávky ze 
60 kg masa a prodáno téměř 800 
porcí. Čepované nápoje vhodně 
doplnily chuť nabízených pokr-
mů. K poslechu hrála country ka-
pela s podivným názvem „Můry“, 
ale hrála výborně.

Zajímavá byla účast „Klobáso-
vého klubu města Sládkovičovo“ 
(slovenský partner Ivančic), který 
překvapil přípravou klobásových 
specialit na grilu. Zaujal také 

přátelským vystupováním a pre-
zentací týmu. 

Hodnotící porota neměla 
lehkou práci. Její pracovníci si 
nejprve v terénu všímali stanove-
ných ukazatelů, daleko těžší úkol 
měla porota s vyhodnocením 
všech anonymně předložených 
6 porcí od soutěžících týmů. 
Kupodivu výrok poroty se shodl 
s hlasováním veřejnosti. 

Ve 12 hodin měla porota jasno 
a ve 12.30 proběhlo vyhlášení 
výsledků. Vítězem se stal nejen 
u poroty, ale i drtivou převahou 
hlasů od obecenstva SRKLA 

tým (získal poukaz v hodnotě 
4.000 Kč), druhé místo obsadil 
Klobásový klub ze Sladkovičova. 
Ještě byla vyhlášena cena EXOT 
GRILFESTu, kterou získal tým 
CYCLES PERFECTA GASTRO.

Pěkné gesto učinili hosté ze 
Sládkovičova, kteří se po vy-
hlášení výsledků zřekl poukazu 
na odběr masa v hodnotě 2.000 
Kč ve prospěch Školní jídelny 
Ivančice.

Grilfest se stal nedílnou sou-
částí Svatováclavských trhů. 
Velice spokojení mohli být 
návštěvníci. V současné době 
vysokých cen zde mohli ochutnat 
pěknou porcí masa za 10 korun. 
V příštím ročníku se musí počítat 
s větší návštěvností soutěžících i 
návštěvníků, a je otázkou, zda ná-
dvoří radnice bude vyhovovat.

Svatováclavské trhy se vy-
dařily, i když převládal názor, 
že by se měly přejmenovat na 
„Burčákové slavnosti“. Nedove-
du odhadnout, kolik burčáku se 
prodalo, ale u stánků s burčákem 
byl nepřetržitý zájem.

Děkujeme organizátorům, 
kteří akci zajistili, sponzorům 
za finanční příspěvky a může-
me se těšit na akci v září příští-
ho roku.                    Jiří Široký

Svatováclavské trhy s Grilfestem v Ivančicích

Před deseti lety navždy odešel Josef Janda

Josef Janda ve hře „S brokovnicí na manžela“, rok 2001.

V promítací kabině ivančického kina Réna.                Foto: KIC Ivančice  

Grilfest: Vítězný SRKLA TEAM                      Foto: Ing. Bohumil Smutný
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM OD 15. DO 28. ŘÍJNA 2012
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

• 16.10. - TRHY na nám. TGM, M. Krumlov.
• 27.10. v 18.00 hod. - PRŮVODCE KRÁLOVSTVÍM VÍN. Sklípek SŠDOS, 
přihlášky na tel.: 515 321 064.

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

tel.: 515 322 252, 725 579 924, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY: Městská knihovna Moravský Krumlov
od září upravuje svou provozní dobu: pondělí a čtvrtek - zavřeno; úterý, 
středa, pátek - 8.30 až 11.30 a 12.30 až 16.30 hodin. 
• do 31.10. - ASIJSKÁ PUTOVÁNÍ ANEB CESTY OPAČNÝM SMĚREM. 
Originální výstava velkoformátových fotografií Romana Janusze zachycující 
exotické a málo známé přírodní scenérie Ruska a zemí bývalého sovětského 
bloku. Fotografie se nesoustředí jen na krajinu, ale obsahují řadu atraktivních 
motivů a momentů z cest - památky Hedvábné stezky apod., snaží se o kreativní 
přístup k zobrazení daného tématu. Na tuto výstavu navazovalo říjnové promítá-
ní R. Januse o Kamčatce. Výstava v prostorách Městského úřadu M. K.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 21.10. - IVANČICE V PROMĚNÁCH ČASU. Muzeum Brněnska - Mu-
zeum v Ivančicích pořádá výstavu historických a současných fotografií města. 
Galerie Památníku A. Muchy Ivančice.
• do 31.10. - PAMÁTKY OČIMA MLADÝCH. Výstava výtvarných děl 
žáků ZŠ Ivančice, kteří se zúčastnili soutěže vyhlášené jako doprovodný pro-
gram Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2012. Chodba Památníku
A. Muchy. Vstupné: zdarma.
• 23.10. v 18.00 hod. - NA MOTORCE PO ALBÁNII. Beseda s promítáním 
- RUDOLF FRÁŇA. Kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
• 29.10. - LORD OF THE DANCE. Úžasná taneční show, fantastický příběh 
Dobra a Zla v překrásné pohádkové scéně, precizní taneční výkony, které pro-
slavily irský tanec po celém světě. Brno - Kajot Arena (bývalá hala Rondo). Od-
jezd v 18.30 hodin od Besedního domu. Cena: 1110 Kč (vstupenka a doprava)

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 25.10. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.

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

• 24.10. - OSLAVA VÝROČÍ VZNIKU I. REPUBLIKY, lampiónový průvod, 
ohňostroj. Začátek u základní školy v 18.30 hodin. + Podzimní výstava v zá-
kladní škole od 17.00 hod. V kulturním domě se po ohňostroji uskuteční kom-
ponovaný pořad (Ne) jen hovory s TGM. V programu vystoupí Mgr. František 
Trávníček (mluvené slovo) a Táňa Janošová (zpěv). 
Připravujeme: • 17.11. od 19.00 hod. - GULÁŠOVKA. 16. ročník. Ochut-
návka gulášů, degustace mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava a další 
atrakce. Pořádá Sdružení přátel dobré zábavy a město Miroslav. V KD.

Muzeum a informační centrum Vedrovice
Vedrovice 327, 671 75 Loděnice, tel.: 515 294 656

e-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
• do 26.10. - VÝSTAVA STARÝCH FOTOGRAFIÍ Z VEDROVIC, v MICV.
• 19.10. v 17.00 hod. - POHÁDKOVÉ ČTENÍ BABIČEK v MICV.
• 20.10. ve 14.00 hod. - VÝROBA RŮŽIČEK z javorového listí v MICV. 
• 26.10. - VZNIK REPUBLIKY - POLOŽENÍ VĚNCE U POMNÍKU. 
• 27.10. ve 14.00 hod. - MODELOVÁNÍ Z MODURITU - Po stopách pra-
předků, MICV (v rámci projektu MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko).
• 2.11. v 17.00 hod. - POHÁDKOVÉ ČTENÍ BABIČEK v MICV.
• 3.11. ve 14.00 hod. - VÝROBA LAMPIONŮ Z PAPÍRU v MICV.

Kulturní informační centrum Rosice
 Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,

tel.: 546 492 196, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 19.10. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Sál ZKC. Srdečně zvou žáci 
a učitelé. Pořádá ZUŠ Rosice. 
• 20.10. - ŠANSONOVÝ VEČER. Šansonový recitál v podání Teresy Trnkové 
a Aleny Bazalové za klavírního doprovodu Petra Ožany. Vstupné v předprodeji 
50 Kč, na místě 60 Kč. Pořádá OS DSEK. 
• 25.10. v 18.00 hod. - DEGUSTACE ČOKOLÁDY II. Zážitková degusta-
ce exkluzivních tabulkových čokolád malých rodinných čokoládoven. Cena 
220 Kč zahrnuje výklad a promítání filmu (jiného, než byl při minulé akci), 
ochutnávku dvanácti vzorků čokolády, minerální vodu. Možnost nákupu 
těchto kvalitních čokolád na místě. Ve společenském sále ZKC. Poslední 
volná místa, přihlášky v KIC Rosice 
• 28.10. v 10.00 hod. - DIVADÉLKO PŘED OBĚDEM. Pohádka O třech 
medvědech v podání ochotnického divadla z Kašpárkova. V tanečním sále 
ZKC. Vstupné členové zdarma, nečlenové 30 Kč. Pořádá MC Kašpárkov

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
• 17.10. od 18.00 hod. - PLETENÍ Z PAPÍRU - I. 
• 19.10. - BONGO BRNO. Svět pro opičárny Vašich dětí. Trampolíny, skákací 
hrady, skluzavky, … Odjezd v 16.15 hod. z Ivančic od Besedního domu. Ná-
vštěva Bonga od 17.00 do 19.00 hod. Děti do 2 let - zdarma, děti do 18 let - 200 
Kč, ostatní - 150 Kč. (Děti mohou jet bez doprovodu, pedagog. dozor zajištěn.) 
Nutné se přihlásit do 16.10. v SVČ Ivančice. 
• 21.10. od 17.30 hod. - AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ. Vezměte si lampión a přijďte 
si posvítit na strašidla. Strašidelné úkoly, malování na obličej, tvořivá dílna, … 
Ivančice, park Réna. Poplatek 30 Kč. V 19.10 hod. odpálení ohňostroje.
• 24.10. od 18.00 hod. - PLETENÍ Z PAPÍRU - II. 
• 25.10. v 10.00 hod. - SPRÁVNÁ TREFA. Soutěž o nejlepšího střelce: luk, 
prak, vzduchovka, … Ivančice, park Réna. Poplatek 30 Kč/dítě. Nutné se přihlá-
sit do 23.10. v SVČ Ivančice.
• 25.10. od 9.00 do 13.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU. Pro děti a mládež 
6. - 9. tříd (mohou i mladší). Tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). 
Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici. Poplatek 50 Kč/osoba. Tým přihlaste 
nejpozději do 18. 10. 2012. Max. počet: 8 týmů, minimální počet: 5 týmů.
• 26.10. v 10.00 hod. - CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM. Dobrodružná cesta 
lesem, při které budeš plnit úkoly a po šipkách se dostaneš až k pokladu. Ivanči-
ce, park Réna. Poplatek 30 Kč/dítě. Nutné se přihlásit do 23.10. v SVČ.
• 27.10. od 16.00 hod. - O BUDULÍNKOVI. Pro děti ve věku 2 - 5 let. Víla 
Lenka dětem přečte pohádku a potom ji společně prožijí při různých hrách a 
dovednostech. SVČ Ivančice. Poplatek 40 Kč/dítě. Přezůvky s sebou!

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. TGM 35, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 322 770,

e-mail: ddmmk@mboxzn.cz, www.domecekmk.cz
• 18.10. v 19.00 hod. - VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, zdravým 
duchem ke zdravému tělu – cyklus přednášek Mgr. Evy Bartošové o tom, že 
stav našeho těla je odrazem našeho myšlení a že si každý člověk řídí svůj vlastní 
život. Účastnický poplatek 50 Kč.
• 24. - 26.10. - PODZIMNÍ PUTOVNÍ TÁBOR V BRNĚ. Navštívíme
divadlo, zábavné lanové centrum a mnoho dalšího. Nudit se opravdu nebudete. 
Spíme v centru Brna. Nutno nahlásit se předem.
• 10.11. od 15.00 hod. - KURZ KORÁLKOVÁNÍ. Cena 120 Kč + materiál.
NABÍDKA KURZŮ PRO DOSPĚLÉ:
• KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, cena: 500 Kč za 4 dvouhod.lekce.
• KURZ ZÁKLADŮ PRÁCE NA PC, cena: 1500 Kč za 15 hodinový kurz.
• POČÍTAČE PRO POKROČILÉ, cena: 1200 Kč za 12 hodinový kurz.

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

tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 14.10. od 14.00 do 16.00 hod. - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST. 
Program na dopravním hřišti při ZŠ Oslavany. Jízda zručnosti, dopravní soutě-
že…. S sebou dopravní prostředek, helmu, pití. Poplatek 15 Kč. 
• 24.10. od 17.00 hod. - TAJUPLNÁ NOC V DDM. Pro děti od 1. do 5. třídy. 
Děti si projdou stezkou odvahy v přírodě (pokud bude nepříznivé počasí, bude 
se stezka konat v budově DDM). Pro děti připravujeme spoustu her a pyžamo-
vou diskotéku. Sraz dětí: 24. 10. od 16.30 do 17.00 hodin v DDM Oslavany. 
Ukončení akce: 25. 10. v 9.00 hodin. Cena: 100 Kč. S sebou: karimatka, spacák, 
polštářek, láhev na pití, teplé oblečení do přírody, hygienické potřeby. V ceně 
programu je večeře, snídaně, pitný režim, pobyt, pedagogický dozor a odměny. 
Těší se na Vás vychovatelky DDM Oslavany. 
• středa 24.10. - pátek 26.10. - LEZENÍ V KUŘIMI. DDM Oslavany pořádá 
v době podzimních prázdnin soustředění lezeckého kroužku na umělé lezecké 
stěně v Kuřimi. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží v Ivančicích ve středu 
v 15,50 hodin. Zavazadla se nakládají do osobního auta, které je doveze do 
Kuřimi. Děti si do vlaku vezmou svačinu a pití. Předpokládaný návrat vlakem 
do Ivančic je v pátek v 11, 41 hodin. Cena výletu je 470 Kč /v ceně jízdné, 3x 
vstup na stěnu a spaní v sokolovně ve vlastním spacáku - možnost zapůjčení 
spacího pytle v DDM, půjčení lezeckého vybavení, ve čtvrtek oběd v restauraci 
a odborný instruktor /. Ve čtvrtek odpoledne se jde do WELLNESS CENTRA, 
cena za 1,5 hodinu je 70 Kč. Účastníci si bazén nehradí. Kdo ze zdravotních 
důvodů nemůže jít do bazénu, tomu se částka 70 Kč vrací. S sebou: vhodné 
sportovní oblečení, kapesné, hygienické potřeby, ručník, plavky, jídlo a pití, 
jinak je možnost koupit jídlo a pití v supermarketu. Přihlášky k vyzvednutí
v DDM Oslavany a podrobnější informace na tel. 607 580 563. 
• čtvrtek 25.10. - pátek 26.10. - MY SE O PRÁZDNINÁCH NENUDÍME. 
Příměstský tábor začíná vždy v 9.00 a končí v 15.00. Cena 250 Kč /2x oběd, 
výlet do bazénu, pitný režim, odměny... /. Info a přihlášky v kanceláři DDM. 

Klub přátel turistiky v Moravském Krumlově
Ing. Roháček, tel.: 721 763 489

e-mail: turistimk@seznam.cz, www.turistimk.estranky.cz
• 27.10. -  LUTZMANNSBURG – KOUPÁNÍ NEJEN PRO NÁROČNÉ. 
Jednodenní poznávací zájezd. Koupání v největších termálních lázních Evropy 
s rozšířenou nabídkou pro děti. 7 vnitřních toboganů (nejdelší 270 m) a další 
skluzavky, bazén s umělým vlnobitím, venkovní plavecký bazén s teplou vodou, 
relaxační bazén, vířivka - vše v moderním areálu po rekonstrukci z jara 2012. 
Saunový svět pro dospělé s dalšími bazény a vířivkami za příplatek 3,60 €. 
Využijeme slevu po 15. hodině (až 7,30 €/os.), pozdější návrat domů nám vyna-
hradí změna na zimní čas. Doprava: odjezd: 11.00 (Blondýna), 11.05 (náměstí), 
návrat okolo 24.00. Cena: doprava 400 / 380 Kč (děti -15 / senioři 60+), 6 hod 
koupání za 15,60 / 8,90€ (sleva po 15.00 hod.) Přihlášky: IC v Knížecím domě, 
tel. 515 321 064. Info: +41 766 455 380 (Pavel Roháček) nebo na www.sonnen-
therme.at. Na zájezd je nutno si individuálně sjednat cestovní pojištění !!!

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 24.10. - ČUČICE - NOVÁ VES - KETKOVSKÝ MLÝN - NOVOVESKÉ 
STUDÁNKY. Chůze asi 12 km. Odjezd autobusem v 9.50 hod. do Čučic link. 
autobusem  430. Vede Hana Pokorná. 

Občanské sdružení ALMA, Dobelice
Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro, Moravský Krumlov
mobil: 602 782 272, 602 782 280, e-mail: info@alma.cz

• SBÍRKY ŠATSTVA: Organizujeme další sbírku pro brněnský Klokánek, kde 
nyní aktuálně potřebují ODĚVY A OBUV PŘEDEVŠÍM PRO CHLAPCE OD 
8 DO 15 LET. Další sbírka je organizována ve spolupráci s organizací ADRA, 
pro kterou zajišťujeme SBÍRKU OBLEČENÍ PRO DOSPĚLÉ. Zde je zapotřebí 
především oblečení pro muže - trika, košile, svetry, pyžama, spodní prádlo, obuv, 
domácí obuv, zimní bundy a podobně. Čisté a ne příliš obnošené oblečení můžete 
přinést do naší kanceláře v Knížecím domě v Moravském Krumlově každý 
pracovní den od 9.00 do 12.00 hodin do 15. října. Dárcům velmi děkujeme.
• 19.10. od 9.00 do 11.00 hod. - PLETENÉ ZVONEČKOVÁNÍ. Rodinné 
centrum Měsíční Houpačka, Palackého náměstí 27, Ivančice.
• 1.11. od 16.00 hod.- KURZ PLETENÍ Z PEDIGU pro začátečníky i mírně 
pokročilé. Budova MŠ, Mor. Bránice. Přihlášky na: 724 161 264, P. Dužíková.
• 13.11. od 17.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ PLETENÍ v Měsíční houpačce. 
Rodinné centrum Měsíční Houpačka, Palackého 27, Ivančice. Pro zajištění 
místa je nutné nahlásit se předem telefonicky, nebo e-mailem tel.: 602 782 280 
e-mail:  obchod@alma.cz, více info na www.alma.cz

 ZAHRADA (Sbor jednoty bratrské)
Široká 16 (vedle cestovní kanceláře), Ivančice, 664 91 Ivančice,
www.jbivancice.cz, kontakt: Zdeněk Chotaš, tel.: 604 916 965

• pondělí od 20.00 do 21.00 hod. - CVIČENÍ PRO ŽENY. Posilování, prota-
hování pro mladší i starší ženy. Vede Klára Marvánová, tel.: 775 109 228.
• úterý od 15.00 do 16.00 hod. - ANGLICKÁ KONVERZACE. Vhodné pro 
dospělé, kteří se domluví anglicky, 40 Kč/hod., vede Zdeněk Chotaš.
• úterý od 16.00 do 17.00 hod. - RYTMICKÝ TANEC PRO DĚTI. Pro děti 
od 8 do 12 let. Vede Klára Marvánová.
• středa od 17.00 do 18.30 hod. - SETKÁNÍ DOROSTU. Hry, tvoření, sport, 
pokec, výlety. Poznávání hodnot, sebe sama a druhých, Vedou Tomáš (tel.: 
777 955 548) a Klára Marvánovi.
• čtvrtek od 15.30 do 18.00 hod. - KLUB PRO MAMINKY S DĚTMI.
Pro maminky nejen na mateřské dovolené a jejich děti. Poplatek 20 Kč/rodina
za setkání. Vede Dája Chotašová, tel.: 605 763 873.
• pátek od 16.00 do 17.30 hod. - DRAMATICKÝ KROUŽEK pro děti od 8 
do 13 let, vede Zdeněk Chotaš.
• neděle od 10.00 do 12.00 - BOHOSLUŽBY. Pro všechny věkové kategorie. 
Vede Zdeněk Chotaš nebo Tomáš Marván.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o. s.
Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice • mobil: 734 600 725
mesicnihoupacka@seznam.cz, www.mesicnihoupacka.cz

• 17.10. v 17.00 hod. - PODZIMNÍ LIKÉRKA - akce pouze pro členy MH. 
Společně si vyrobíme domácí Baileys a vaječňák. Budeme ochutnávat, veselit 
se a vytvoříme si také autorské etikety. Cena: 120 Kč. S sebou: 2 půllitrové 
láhve. Vede: Martina Turečková, Pavlína Zimmermannová.
• 19.10. v 9.00 hod. - PLETENÉ ZVONEČKOVÁNÍ. Přijďte si s námi uplést 
zvoneček z pedigu, ať už na pověšení na vaši vánoční jolku či jako dáreček 
k dárku. Nezaopatřené prcky vezměte s sebou, mohou se během vašeho tvoření 
zabavit v naší herně. Z příjemně stráveného dopoledne si odnesete vlastnoručně 
upletený zvoneček a foto návod a příjemný hřejivý pocit z vlastní práce. Možná 
se budete divit, jak moc jste šikovní… Možnost přikoupení materiálu. S sebou 
vezměte: starší ručník (pracuje se s mokrým materiálem), nůžky nebo štípací 
kleště - v případě nouze zapůjčíme. Cena 120 Kč /100 Kč pro členy/ a zahrnuje 
veškerý použitý materiál  (pedig přírodní, dřevěné korálky, stuhu), lektorné, tiš-
těné podklady. Rezervace míst na tel.: 602 782 280, nebo obchod@alma.cz.
• 24.10. v 17.00 hod. - PEČENÍ KVÁSKOVÉHO CHLEBA. Akce pro členy MH.
• Naše centrum také provozuje DĚTSKOU LESNÍ ŠKOLKU ZA HUMNY, 
www.zahumny.cz, kontakt Mgr. Martina Turečková, tel.: 734 600 725.
• v pátek od 9.00 do 11.30 hod. - ÚŘEDNÍ HODINY KOORDINÁTORKY.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
• v pondělí od 9.30 do 10.15 hod. - MUZIKOHRÁTKY. Pro rodiče s malými 
dětmi. Vede: Mgr.: Hana Křivánková, poplatek 30 Kč člen / 35 Kč ostatní děti.
• v úterý od 15.40 do 16.20 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI - ZAČÁTEČNÍCI. Pro děti od 4 let, max. 8 dětí ve skupině. Vede: 
Mgr. Jitka Urbanová, poplatek 550 Kč členové / 600 Kč ostatní za 10 lekcí - 1. pol.
• v úterý od 16.30 do 17.10 hod. - ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
S RODIČI - POKROČILÍ. Pokračování žáčků z minulého roku. Vede: Mgr. 
Jitka Urbanová, poplatek 550 Kč členové / 600 Kč ostatní za 10 lekcí - 1. pol.
• ve středu od 10.00 do 11.00 hod. - POHYBOVÉ HRY PRO BATOLATA. 
Vede: Bc. Soňa Pomezná, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti.
• ve čtvrtek od 9.30 do 10.30 hod. - TVOŘENÍČKO. Vede: Jana Matulová
a Renáta Řeháková, poplatek 55 Kč člen / 60 Kč ostatní děti vč. materiálu.
• každé dopoledne v týdnu - HERNA. Pondělí, úterý středa - 9.30 až 11.30; 
čtvrtek a pátek - 9.00 až 11.30 hod. Poplatek 30 Kč, pro členy je zdarma.
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
• v pondělí od 17.30 do 19.00 hod. a ve čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod. - JÓGA 
PRO DOSPĚLÉ. Vede: Mgr. Martina Turečková, poplatek 700 Kč / 10 lekcí
- přenosná permanentka, samostatná lekce 80 Kč. Rezervace na tel. 603 576 988.
• v pondělí od 19.15 do 21.00 hod. - LINE DANCE. Vede: Romana Kopuletá, 
poplatek 70 Kč. Informace o volných místech na tel. 776 818 101.
• v úterý od 9.45 do 10.45 hod. - ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI 
- POKROČILÍ. • v úterý od 11.00 do 12.00 hod. - ANGLIČTINA PRO MA-
MINKY S DĚTMI - ZAČÁTEČNÍCI. Vede: Veronika Rybníčková, poplatek
900 Kč / 10 lekcí. Informace o volných místech na tel. 732 243 731.

Poděkování návštěvníkům 
Krumlovského burčákobraní

Dovolte nám touto cestou poděkovat všem návštěvníkům Krum-
lovského burčákobraní. Náš záměr, nabídnout v hezkém prostředí 
krumlovského zámku spousty kvalitní zábavy u dobrého burčáku, jídla 
a hudby, snad nevyšel naprázdno a stala se tato akce ve vašich očích 
příjemným zpestřením začínajícího podzimu.

Pro další ročník bychom rádi připravili bohatší program, jak z oblasti 
hudební, tak i uměleckých vystoupení nebo dětského programu. 

Pro vaše připomínky, které jsou pro nás cenným zdrojem informací 
pro další ročník burčákobraní, jsme založili email a připravíme i we-
bové stránky. Své dotazy nebo připomínky můžete posílat na email:  
krumlovske.burcakobrani@seznam.cz.

Závěrem chceme poděkovat všem občanům i zástupcům města 
Moravský Krumlov za jejich toleranci i podporu, Domu dětí a mlá-
deže za hezký program pro děti, všem sponzorům akce a všem lidem, 
kteří pomohli tuto akci uskutečnit.                                      /Pořadatelé/

DOMÁCÍ ZÁPASY MUŽI „A
„
 FC IVANČICE 

(STADION MALOVANSKO)
10. kolo: sobota 13. 10. v 15.00 hodin: FCI - Ráječko

12. kolo: sobota 27. 10. ve 14.30 hodin: FCI - Sparta Brno

Krajský přebor v kopané

sobota 13. října v 15.00 hodin

M. KRUMLOV - BOSKOVICE
neděle 28. října v 14.30 hodin

M. KRUMLOV - ROUSÍNOV
Stadion Na Střelnici, Moravský Krumlov

Mediálním partnerem FC M. Krumlov je o. s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku
ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info

Český svaz chovatelů ZO Moravské Bránice pořádá
v chovatelském klubu ve dnech 27. 10. - 28. 10. 2012 místní

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE
A HOLUBŮ RŮZNÝCH PLEMEN

Možnost nákupu těchto zvířat před novou sezonou.
Otvírací doba: sobota 8.00 - 17.00, neděle 8.00 - 15.00 hodin.

Občerstvení zajištěno.Více info na www.zocschmoravskebranice.eu

PRAMEN ŽIVOTA
(ČAJOVNA - OBCHŮDEK - MASÁŽE) V IVANČICÍCH,

na Krumlovské ulici naproti hasičům Vás v říjnu zve na akce:
14.10. - KORÁLKOVÉ DOPOLEDNE NA ČAJOVNĚ

Přijďte si vytvořit náušničky a jiné ozdoby.
20.10. - SPONTÁNNÍ TANEC

inspirovaný 5 rytmy podle Gabriely Roth
Na všechny akce hlaste prosím svou účast předem

paní Šaurové tel. č. 777 198 577. Těšíme se na Vás.
Nově na čajovně k prodeji Fair Trade káva a jiné pochoutky.



Ve dnech 22. - 23. září si v Řez-
novicích připoměli 100 roků od 
otevření nové školní budovy. 
Škola byla přístupná veřejnosti, 
ve třídách byla výstava fotografií, 
starých dokladů i hezkých výrob-
ků současných žáků. O výstavu 
byl velký zájem veřejnosti. Mno-
zí vzpomínali, nebo se hledali na 
vystavených fotografiích. Volně 
byly přístupné i tři díly školní 
kroniky. Neškodí si připomenout, 
jaká byla historie školství v uve-
dené obci ještě před otevřením 
této školní budovy. 

Školní docházka ve středověku 
nebyla povinná, děti vrchnosti 
nebo majetných rodičů měly 
domácí učitele. Z ostatních dětí 
jen nadaní chlapci mohli být 
připravování převážně u far. 
Nedostatečné vzdělání bylo pře-
kážkou rozvoje rakousko-uherské 
říše, protože provoz manufaktur 
a dílen již vyžadoval pracovníky 
alespoň se základním vzděláním. 
Dobře si to uvědomovala císařov-
na Marie Terezie a její syn Josef 
II. Právě za jejich vlády se usku-
tečnily mnohé reformy, nás zají-
má pokroková reforma školství.

Dne 8. prosince 1774 byl vy-
dán Všeobecný školní řád, který 
mimo jiné určil vybudování far-
ních škol, stanovil základní před-
měty, které se musely vyučovat i 
ve školách malých obcí, a stano-
vil povinnou školní docházku. 

Součástí reformy bylo zřízení 
skladu učebnic v Praze v roce 
1775, který byl pověřen vydá-
váním učebnic a zajištění kurzů 
- škol pro přípravu učitelů. Byla 
to výrazná změna, protože dříve 
převládali jako učitelé vysloužilí 
vojáci (často byla jejich klasifika-
cí pádná ruka s rákoskou a silný 
hlas). Popis tohoto řádu by si 
vyžádal samostatný článek.

Vraťme se raději do Řeznovic. 
Moravská vlastivěda se zmiňuje, 
že v letech 1769 -1782 se jedna-
lo o zřízení školy, ale potřebné 
stavení se nepodařilo zajistit. 
Rozhodující je protokol ze dne 
4. srpna 1784, kterým byly upra-
veny podmínky v obci zrušením 
roboty, rozprodání pozemků pan-
ského dvora a z hospodářských 
budov zřízení fary a školy. Jako 
svědkové je na konci objemného 
protokolu podepsáno devět obča-
nů Řeznovic od Tomáše Krause - 
purkmistra, až po Bartoše Poláka, 
který zastupoval chalupníky. 

Škola byla získána upravením 
kravína v roce 1785. Při vchodu 
do domku byla vpravo třída, 
vlevo malá světnička a komora 
jako byt učitele. Jednalo se o 
dům stojící pod kostelem, dnes 
rodinný domek. Přibližně stejná 
je formulace také v Pamětní kni-
ze obce Řeznovice. Ani tam není 
žádná informace o nějaké dřívější 
škole. Znovu je třeba zdůraznit, 
že až do vydání Všeobecného 
školního řádu v roce 1774 nebyla 
žádná povinnost zřizovat školy 
ani povinná školní docházka. 

Ještě jednu skutečnost si musí-
me připomenout. V období 1623 
až 1784 nebyla v Řeznovicích 
farnost. Kostel byl filiálním (po-

bočným) kostelu v Oslavanech. 
Když se jednalo o zřízení fary 
v Řeznovicích před rokem 1784 
věřící z farnosti nechtěli na trvalý 
provoz fary finančně přispívat 
nebo jen velice málo. Z protokolu 
sepsaného ivančickým děkanem se 
uvádí, že občané Řeznovic chtěli 
dát ročně jen 10 zlatých, Hrubšic 
5 zlatých, Polánka 15 zl jednou 
provždy, Biskoupky 10 zlatých 
jednou provždy. Obce Alexovice 
a Budkovice nechtěly přispívat 
vůbec. Proto byla fara zřízena
z financí náboženského fondu. 

V roce 1785 zde byl dosazen 
farář Jukundin Durdík. K farnosti 
patřily uvedené obce, v roce 1856 
byly Alexovice přifařeny do Ivan-
čic, ale ostatní zůstaly v řeznovic-
ké farnosti i později po zřízení 
děkanátu v Řeznovicích. 

Konečně tak byly vytvořeny 
podmínky pro zřízení farní školy 
pod dohledem faráře v Řeznovi-
cích. Jako první učitelku uvádí 
Moravská vlastivěda „...vyučo-
vala jakási Kratochvílová tak, že 
z Nebes klíče trhala listy pro jed-
notlivé žáky“. Zřejmě první učitel 
z povolání byl Daniel Rambus, 
který zde učil asi 15 let.

Nemůžeme si ani přestavit, v ja-
kých podmínkách se tehdy učilo, 
jak byl placen učitel a jaký měli 
zájem občané obcí, které posílali 
děti do školy v Řeznovicích. Škol-
ní pamětní kniha byla založena až 
v roce 1883, takže o prvních 100 
letech jsou kusé informace např.
o tom, jak byl placen učitel.

„Žáci odváděli tzv. sobotáles 
(do roku 1830) - půl groše týdně. 
V roce 1830 byla částka od čtená-
řů 1 groš týdně, od písmenkářů 
zůstalo půl groše (písmenkáři se 
učili za letního času pod kůlnič-
kou na dvoře, v zimním období 
byli ve třídě společně se čtenáři). 
Učitel měl příjem od kostela, od 
obcí v období od Tří králů do 

pytle hrách, čočku, pšenici, žito, 
ječmen. Na sv. Řehoře dostal od 
žáků, co vyprosili, zač jim vystro-
jil hostinu. Za psaní velikonoč-
ních cedulek od rolníků po dvou, 
od domkářů po jednom vejci, za 
vytýkání desátku desátého snopu 
a desátého keře vinného něco 
piva a vína a dříví ku pálení (4 
sáhy ročně). Vynášela mu i školka 
stromová. Zároveň byl obecním 
písařem.“ - Text byl převzat z Al-
manachu vydaného ke 100 letům 
ZŠ Řeznovice.

Současně lze usuzovat, jak 

nedostatečný byl prostor ve škole 
(písmenkáři se učili pod kůl-
ničkou), přičemž lze odhadovat 
počet žáků na 120 -150. 

R. 1834 postoupil náboženský 
fond část starého hřbitova (býval 
kolem kostela). Učitel František 
Deabis využil přidělený pozemek 
ke zřízení stromkové školky. Od 
roku 1853 byla zřízena v Ledkovi-
cích pobočná škola, do které chodi-
ly i děti z Alexovic. František Dea-
bis dostal pro školu dva pomocníky. 
Jeden byl trvale v Ledkovicích, kde 
byla v r. 1853 zřízena pobočná 
škola i pro děti z Alexovic. Druhý 
pomocník zůstal v Řeznovicích
a vyučoval „písmenkáře“.

Protokol ze dne 24. listopadu 
1856 uzavřel jednání mezi Okres-
ní školskou radou a obcemi, 
jejichž děti chodíly do školy v 
Řeznovicích. Uvádí se 141 žáků, 
ale obce namítají, že je jich 201, 
nakonec byl stanoven průměr 
181. Mimo jiné jsou zde uvedeny 
i pevné platy: učitel - 212 zlatých 
ročně a naturálie (dřevo apod.),
a podučitele - 120 zlatých. 

Kolem roku 1879 se již při-
pomínají návrhy na přestavbu 
školní budovy na dvoutřídní. 
Vysoký rozpočet odradil zástupce 
Budkovic a Polánky tak, že obě 
obce požádaly o „vyškolení“. 
Budkovicím to bylo dopisem 

Okresní školské rady ze dne 26. 
května 1880 povoleno s tím, že 
si mohou zřídit jednotřídní školu. 
Skutečně se od 1. listopadu 1882 
v Budkovicích začalo vyučovat. 
Žádost Polánky byla zamítnuta. 

Návrh na přestavbu budovy 
vypracoval ivančický stavitel 
Kočí s využitím pro dvě třídy a 
s postavením bytu pro učitele. 
Rozpočet na přestavbu byl sta-
noven na 5145 zl. Dražbou získal 
stavbu Hynek Dvořák z Dukovan 

za 3995 zl. Nakonec přišla stavba 
na 4279 zl., přičemž byly připo-
mínky ke kvalitě prováděných 
prací i materiálu. Nebyl splněn 
ani termín, stavba byla předána 
koncem srpna 1881, ale otevření 
druhé třídy bylo až od 1. září 
1882. Zřejmě nekvalitně prove-
dená práce byla příčinou, že v ro-
ce 1894 muselo dojít k důležitým 
opravám školy, která byla ve 
velmi špatném stavu. Opravovala 
se především střecha, protože do 
tříd zatékalo. Školní rada se zača-
la zabývat návrhy na stavbu nové 
školní školy. 

V  roce 1889/90 byl počet žáků 
201, v roce 1891/92 dokonce 237 
žáků, ale v příštím roce se vyško-
lila obec Biskoupky, kde byla 
postavena jednotřídní škola.

 Dne 10. března 1896 byla za 
účasti vyšších školských orgánů 
projednávána otázka rozšíření 
školy na trojtřídní. Namísto toho 
bylo doporučeno postavit v Polán-
ce jednotřídní školu a od 26. září 
1897 se v Polánce začalo učit. Do 
řeznovické školy chodily jen děti 
z Řeznovic a Hrubšic - 132 žáků. 

Nová budova měla stát upro-
střed obce, mezi Dolní a Horní 
Vsí. Ke stavbě školy byly nabíd-
nuty tři pozemky. Pozemek Jana 
Fučíka se jevil jako nejvhodnější 
a manželé Fučíkovi jej obci pro-
dali za 2 214 korun. Dne 20. srpna 
1911 byla zadána stavba budovy 
staviteli Františku Ryšavému 
z Ivančic za 38 000 korun. Stavět 
se začalo v dubnu 1912, na začát-
ku prázdnin již byla budova po-
stavena a pokryta střechou. Další 
informace je z Farní kroniky: 

„Nová trojtřídní škola posvěce-
na 29. září 1912 místním farářem 
Josefem Přinosilem za přítom-
nosti dvou ivančických kněží a 
který promluvil též příhodnou 
řeč o úkolu a významu školy, 
jakož i o povinnostech rodičů 
vůči škole. Volné prohlídcky nové 
školy se zúčastnilo velké množství 
zájemců. Vyučování v nové školní 
budově začalo 5. října 1912.“

Uvedené informace nutí k po-
rovnání poměrů ve školství před 
100 a více lety. Základní škole 
v Řeznovicích přejeme do další 
stovky mnoho úspěchů, učitelům 
pevné nervy a zdraví a žákům 
využití možností, které jim škola 
dává k dalšímu studiu i úspěchům 
v životě.                       Jiří Široký

Použité prameny: • Kroniky 
školy v Řeznovicích • Vlastivěda 
moravská - Ivančický okres
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Školství v Řeznovicích

Dům, ve kterém bývala škola až do roku 1912.

Základní škola v Řeznovicích.

Miroslav Mucha z Ivančic
 Šestnáct mužů z Ivančic bojovalo za 2. sv. války na různých frontách 

se zbraní v ruce proti nacistickému Německu. Měli štěstí, že přežili,
s výjimkou jednoho a tím byl Miroslav Mucha.

Mirroslav Mucha se narodil v Ivančicích 31. ledna 1920. Studoval 
Gymnasium Jana Blahoslava v Ivančicích a po uzavření vyšších tříd 
odešel na reálku do Brna na Antonínské ulici. Z mládí, snad ze skautu, 
měl přezdívku Bruskin. Od roku 1938 studoval na brněnské technice
až do uzavření vysokých škol nacisty.

Kdy se Mirek rozhodl k dochodu do ciziny, už asi nezjistíme, ale 
Ota Brück píše ve své knize „Na průsmyku bílý kříž”, že byl rozhodnut
k odchodu do ciziny a hledal společníka. „Pršelo od rána, když jsem 
ho potkal, blonďáka, kostnatého dlouhána s dětskou tváří, Mirka 
Muchu. Říkali jsme mu Bruskin. Nevím proč. Nikdy jsem na něj nepo-
myslil, když jsem hledal druha pro cestu na Západ. A zrovna teď mě 
to napadlo. - Samozřejmě, odpověděl na mou otázku. Byl také voják, 
kanonýr, parádně vyleštěné holínky nosí ze setrvačnosti ještě v civilu. 
Lakonicky prostá a bez extáze pronesená odpověď znamenala první 
krok, a ten byl nejdůležitější.“

Ještě 7. prosince přecházejí oba u Velkých Karlovic slovenskou hra-
nici do Makova. Obtížně se dostávají přes slovenská města do Maďar-
ska, ale v Budapešti jsou uvězněni v Citadele. Zde hrozilo, že uvěznění 
uprchlíci budou vydání německým úřadům. Až 19. února se jim podaří 
uprchnout a na čas se cesty Muchy a Brücka rozcházejí. Nevíme, jak se 
Miroslav Mucha protloukal v Maďarsku, ale teprve překročením hra-
nice do Jugoslavie byl v bezpečí, protože tam působil československý 
konzul, který zajišťoval převoz Čechoslováků do Bejrutu a Lisabonu
a odtud do Francie a do Velké Britanie. Musela to být dobrodružná 
cesta. Z Francie lodí a asi 15. července 1940 přichází do tábora v Chol-
mondeley v Anglii. Zde se potkává opět s Otou Brückem, který sem 
dorazil o dva dny dříve, ale i s dalšími Vančáky.

Protože příslušníků pozemního vojska zde bylo dostatek a v dohledné 
době nebyla možnost zasáhnout v boji s německou armádou, přihlásil 
se Miroslav Mucha k československým leteckým jednotkám bojujícím 
v rámci RAF (Royal Air Force). Byl zařazen k 27. operační výcvikové 
jednotce (OUT- Operational Training Unit) 311. československé bom-
bardovací perutě působící v rámci RAF v hodnosti podporučíka.

Při cvičném letu 13. října 1942 vzlétlo několik bombardérů k noč-
nímu cvičnému dálkovému letu. Miroslav Mucha letěl ve funkci navi-
gátora letounu Wellington KX-V, Z 8854. Krátce po startu se zhoršilo 
počasí a letadla byla odvolána zpět na základnu. V husté mlze ztratil 
letoun orientaci a ve 23.05 se zřítil u Watery Lana nedaleko Scroptonu. 
Celá posádka, šest mužů, uhořela. Jejich ostatky byly o tři dny později 
pohřbeny na hřbitově St. Paul ve Scroptonu. 

Během války zde bylo pohřbeno dalších deset vojáků - letců slou-
žících v RAF. Devět Australanů a jeden z Nového Zélandu. Reverend 
Pakenham - farář Fostnu a Scroptonu, zpřístupnil farnost římsko-ka-
tolickým kněžím, kteří se rozloučili se zahynulými letci. Kažoročně 
si farníci ve Sroptonu během výročních slavností v kostele sv. Pavla 
připomínají jména mužů farnosti, kteří zahynuli ve světových válkách, 
a čtou také jména 16 letců, kteří jsou na hřbitově pohřbeni.

V roce 1946 prezident republiky udělil M. Muchovi in memoriam 
Československý válečný kříž. Vysoké učení technické jej v témže roce 
in memoriam jmenovalo inženýrem a ministerstvo národní obrany jej 
povýšilo na nadporučíka. VUT mu v roce 1974 k Mezinárodnímu dni 
studenstva udělilo in memoriam zlatou medaili. Rozkazem ministra 
obrany ČSFR byl dne 29. května 1991 mimořádně povýšen do hodnos-
ti podplukovníka ve výslužbě in memoriam.

Miroslava Muchu připomíná Ota Brück v knize „Na průsmyku bílý 
kříž“a v článku ivančického zpravodaje 10/92 „Vzpomínám na Mirka 
Muchu“. Krátká vzpomínka je v Ivančickém zpravodaji č. 10/75. Me-
dailonek M. Muchy je v knize „Ivančice - dějiny města“ na str. 524, 
krátká informace (bez fotografie) je také v knize „Mnozí nedoletěli“ 
na str. 158. V Brně je Miroslav Mucha uveden na pamětních deskách 
VUT Opletalova 6 a Žižkova 17. Doporučuji pojmenovat v Ivančicích 
některou z nových ulic jménem Miroslava Muchy.           Jiří Široký

ODDÍL JUDO DOLNÍ KOUNICE, o. s., pořádá

NÁBOR PRO ZÁJEMCE
o tento krásný olympijský sport ve věku od 7 do 100 let.

Kdy: pondělí a středa od 17.15 - 19.45 hod. (celý školní rok).
Kde: tělocvična pod Obecním úřadem v Trboušanech.

Co s sebou: dobrou náladu, chuť cvičit, starší teplákovou soupravu, 
event. kimono. Kontakt: Mgr. Michal Sajaš - trenér (724 342 299), 

e-mail: sajik@judokounice.eu, www.judokounice.eu

 VIŠŇOVSKÉ TRHY 2012
vždy v době od 7.30 do 11.00 hodin „VE DVOŘE“,

na nichž srdečně uvítáme všechny dodavatele, kteří mohou nabídnout 
své sezónní výpěstky, řemeslné výrobky a různý sortiment zboží

v termínech: 20. října • 17. listopadu • 15. prosince.
Věříme, že nás i letos potěšíte Vaší návštěvou. Informace

na tel.: 515 339 130. Pořádá městys Višňové.

 CHRYZANTÉMA, organizace jižní Moravy pořádá

27. TRADIČNÍ IVANČICKOU
VÝSTAVU CHRYZANTÉM

pátek 19. října - neděle 21. října 2012, od 9.00 do 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 výbor.

Maturitní fotografie Miroslava Muchy.



» AUTO - MOTO
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
koupím
•• Jawu 50 typ 20, 21 nebo 23. Tel.: 
725 549 811.
•• náhradní díly na starou Oktávku
a Spartaka 1956 - 1970. Nové i pou-
žité. Tel.: 602 950 128.
•• náhradní díly na Stadiona a Jawetu. 
Nové i použité. Tel.: 602 950 128.
prodám
••Škoda Felicia, rok v. 1995, modrá, 
zachovalá. Tel.: 777 070 753.
•• šlapací motocykl Hero, dvojmístný 
- není potřeba STK. S doklady cena 
2.500 Kč. Tel.: 603 793 890.
•• přívěsný vozík za OA, cena 8.000 
Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 
603 423 993.
•• kompletní kola na auto: čtyři díry 
- M+S 175/65 R 14, pět děr - M+S, 
zimni 165/70R 14, Levně. Tel.: 
724 760 325.
» BYTY - NEMOVITOSTI
koupím
•• byt 1+1 nebo 2+1 v OV v Ivanči-
cích. Bez RK. Rychlé a čestné jedná-
ní. Tel.: 774 811 736.
•• les (nejlépe akát) v okolí M. Krum-
lova. Tel.: 731 491 208.
prodám
•• byt  2+1 v Jihlavě poblíž Králov-
ského Vršku,  klidná lokalita. Prosím 
bez RK. Cena: 950 000 Kč. Více info 
na tel.: 724 326 301.
•• celopodsklepenou  řadovou garáž 
v Ivančicích na ulici Slunečná. Za-
vedena elektrina  230/380 V. Garáž 
je cihlová, suchá, dobře přístupná po 
asfaltové cestě. Tel.: 606 585 715.
pronajmu
•• byt 1+1 v Ivančicích. Tel.: 
723 464 040.
•• byt 2+1 v M. Krumlově. Tel.: 
722 076 490, volat večer.
•• jeden až dva pokoje s kuchyní, ve 
vilce s plynovým ÚT ve Vémyslicích. 
Možnost využití části zahrady a dvo-
ra. Další info na tel.: 737 407 461.
•• garáž v Ivančicích, Pod Kocberkama, 
s montaž. jámou. Tel.: 603 793 890.
» ELEKTRO - ELEKTRONIKA
prodám

•• nový MT Samsung i9300 Galaxy 
SIII, barva modrá, TOP stav, orig. bale-
ní, plná záruka, zakoupen u O2 v 7/12. 
Cena 12.000 Kč. Tel.: 602 782 272.

•• hru Nintendo Wii  sports +Resort 
, jedno CD s hrama, plus přísl. Cena 
3.500 Kč. Tel.: 724 760 325.
•• robotický vysavač, nový, p.c.1000 
Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 
603 423 993.
» NÁBYTEK
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán 
i celou pozůstalost. Prosím nabídněte. 
Tel.: 541 212 148, 607 399 913.
prodám
•• stolek pod TV, nový, prosklený. 
Pův. cena 3.000 Kč, nyní 1.000 Kč. 
Tel.: 603 793 890.

» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětskou autosedačku CAM 0-18 kg 
po jednom dítěti, polohovatelná, cena 
380 Kč. Tel.: 739 158 925.
•• dětskou trojkolku - velmi pěkná. 
Tel.: 603 793 890.
ZAHRADA
koupím
•• dva metráky pšenice nebo ječmene. 
Spěchá. Tel.: 723 434 736.
prodám
•• mrkev 10 Kč/kg, petržel 20 Kč/kg. 
Tel.: 607 598 893.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré mince, i sbírku. Nabídněte. 
Tel.: 728 333 435.
•• starší časopisy ABC, Mateřídouš-
ka, Junák, Vpřed, Rychlé šípy, Pionýr, 
Čtyřlístek a jiné. Tel.: 724 468 171.
prodám
•• kovovou nádrž na vodu 3,5 m3, 
cena 6 000 Kč. Tel.: 731 491 208.

» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata Jack Russell Terier bez PP. 
Barva trikolor na nízkých nožkách. 
Moc pěkná. 2x očkov., odčerv. Cena 
1.500 až 2.000 Kč. Tel.: 724 033 609.
•• selata (kvalitní chov) a dva berany 
na chov i na porážku. Cena dohodou. 
Tel.: 776 593 725.
•• větší množství selat - 60 Kč za 1 kg. 
Tel.: 773 632 572, volat po 20. hod.
•• prase asi 170 kg a roční kobylku. 
Cena dohodou. Tel.: 723 543 675 
nebo 724 757 999.
daruji
•• šteňata vzrůstu jezevčíka, celá 
rezavá. Pouliční směska. Odběr listo-
pad. Miroslav. Tel: 731 887 006.
» SEZNÁMENÍ
•• Zralá žena hledá muže k občasným 
schůzkám. Tel.: 734 381 113.
•• Hledám hodného sympaťáka 55-
60 let z Ivančic a okolí pro pěkný 
vztah. Jsem optim. romantička po 
padesátce a věřím v osud a lásku. 
Tel.: 731 943 925.
•• Muž 44 let, rozvedený 185/95 
hledá mladší ženu do 40 let, která 
nechce být sama. Samota tíží. Pište 
na tel.: 721 150 997. 

» ZAMĚSTNÁNÍ, BRIGÁDY
hledám
•• Provedu úklid domu a na zahradě. 
Tel.: 721 340 974.
nabízím     (komerční inzerce)

•• Stavební společnost se sídlem v 
Ivančicích hledá schopného pracov-
níka na pozici: STAVBYVEDOUCÍ. 
Požadujeme: VŠ/SS stav. směru, 
zkušenosti a praxe z výstavby inž. 
sítí, zejména plynovodů a vodovodů, 
znalost práce na PC, ŘP skup. B, 
organ. a komunik. schopnosti, dob-
rou prac. morálku, zodpovědnost, 
flexibilitu. Nabízíme motivující fin. 
ohodnocení, stabilní zázemí prosp. 
firmy a zaměst. benefity. Profesní 
životopis zašlete na: HUTIRA – PSV 
Ivančice, s. r. o., Jana Vrby 1200/7, 
664 91 Ivančice, nebo na e-mail: 
libor.sustr@hutira-psv.cz. Další info 
na tel. 546 451 978, 777 109 971.

•• Stavební firma Tomáš Coufal 
hledá spolupracovníky pro stavební 
práce. Vyučení není nutné. Práce na 
dohodu nebo ŽL. Tel.: 777 702 827. 

» FINANČNÍ SLUŽBY
     (komerční inzerce)
•• Půjčka bez poplatků s rychlým vy-
řízením. Půjčujeme zaměstnancům, 
OSVČ, matkám na MD i seniorům. 
Poplatky nevybíráme a splátky při-
způsobíme vašim možnostem. Proto 
neváhejte a zavolejte si o své peníze. 
Zprostředkovatel pracuje pro jedno-
ho věřitele. Tel.: 724 468 423.
•• Nabízíme široké spektrum půj-
ček pro zaměstnance, OSVČ /i za-
čínající/, důchodce, ženy na MD. Bez 
poplatků předem. Vyplatíme Vaši 
nemovitost před exekucí, půjčíme 
i na zástavu. Přijďte si vybrat Váš 
finanční produkt. Kancelář: Ivan-
čice, Palackého nám. 8. Tel.: 731 
933 513, web: www.pujckyfer.cz.
Práce pro více věřitelů. 

•• Máte půjček nad hlavu? Máte 
dluhy? Bojíte se exekutorů? Máte 
exekuce? Máme pro Vás řešení. 
Volejte 773 799 439.

•• Půjčka jako hrom! Akční splátky
pro váš kraj: 100.000 Kč za 1.887 Kč;
300.000 Kč od 5.666 Kč; 500.000 Kč
od 3.488 Kč. Registry neřešíme !!! 
Zaměstnanci, OSVČ, ženy na MD, 
důchodci, nově i nezaměstnaní. 
Úrok od 9,99 %. Tel.: 777 422 756.

•• Rychlá půjčka ve Vašem regionu 
s nejnižšími úroky na trhu. Měsíční 
splátky. Pro MD, OSVČ, POB. Ne 
UP. Bez poplatku. Peníze na ruku 
až do domu. Schválení do 1 hodiny. 
Info na tel.: 605 720 362. 

» SLUŽBY  (komerční inzerce)

•• Zahajujeme provoz nově otevřené 
pěstitelské pálenice v Ketkovicích. 
Pálení probíhá v moderní, plyno-
vé, měděné, třípatrové destilační 
koloně o objemu 180 litrů. Příjem 
objednávek: Matoušek Pavel, tel.: 
721 764 733, pavel.ketkovice@se-
znam.cz, www.paleniceketkovice.eu 

•• Ing. Pavel Pexa - geodetické prá-
ce, nabízí zaměření RD, pozemků, 
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515 
322 897, 608 908 628, 777 582 899.  
Email: pexa@pexa.cz. Sídlo firmy: 
Zahradní 292, Moravský Krumlov.

•• PROJEKCE - Ing. Miroslav Sulik,
autorizovaný inženýr v oboru po-
zemních staveb nabízí projektování 
pozemních staveb rodinných domů, 
půdních vestaveb, vyřízení staveb-
ního povolení a provádění staveb-
ního dozoru. Mobil: 603 434 908,
671 72 Miroslav, ul. Nádražní 1155,  
e-mail: miroslavsulik@seznam.cz, 

•• Individuální výuka anglického 
jazyka - veškeré stupně pokročilosti. 
Konverzace, příprava na mezinárodní 
zkoušky, pohovory, maturitu, doučo-
vání. Lekce jsou sestaveny na míru 
podle individuálních studijních potřeb, 
a odpadají tak nevýhody skupinových 
kurzů. Oslavany nebo online po Skype. 
Tel.: 608 874 696. Teším se :)

•• CA SACHSTOUR, Široká 16, 
Ivančice, tel.: 608 144 807 nabízí: 
Termální lázně v Laa - 16. 11., 8. 12.
a 18. 1. Cena 170 Kč/osobu. Muzikál 
Robin Hood - 16. 12., cena 450 Kč.
ODJEZDY Z IVANČIC.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky 

(tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50
(50 Kč/SMS) - TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru a motorovou sekacku na travu.
Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je 
včetně 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 na čísle: 602 782 272, 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 včetně mezer. Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu, včetně IČ, případně DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, kontaktní telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Komerční inzerce, sazba a distribuce: 
Marek Pečer, telefon: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a. s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.000 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk 
zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek 
otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 19/12 vyjde 26. října 2012, uzávěrka 23. října 2012. Více informací a archiv vydaných výtisků ve formátu PDF na regionálním portálu www.zrcadlo.info.  

PROGRAM KIN
KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469, 736 601 631 

ne 14.10. v 18.00 CESTA DO LESA
a ve 20.00 hodin Komedie ČR

st 17.10. ve 20.00 RESIDENT EVIL: ODVETA
  Horor USA

so 20.10. v 15.00 ASTERIX A OBELIX:
a v 17.00 hodin Ve službách jejího veličenstva
  Rodinná komedie Fr, Šp, dabing 

so 20.10. ve 20.00 VE STÍNU
  Krimi ČR

ne 21.10. v 17.00 ASTERIX A OBELIX:
  Ve službách jejího veličenstva
  Rodinná komedie Fr, Šp, dabing 

ne 21.10. ve 20.00 VE STÍNU
  Krimi ČR

st 24.10. v 17.00 HOTEL TRANSYLVANIE 
  Anim. komedie USA, dabing

so 27.10. v 17.00 HOTEL TRANSYLVANIE 
  Anim. komedie USA, dabing

so 27.10. ve 20.00 ZEMĚ BEZ ZÁKONA 
  Western USA

ne 28.10. v 15.00 HOTEL TRANSYLVANIE 
a v 17.00 hodin Anim. komedie USA, dabing

KINO PANORAMA ROSICE
( 546 412 210

ne 14.10. v 17.00 SVATÁ ČTVEŘICE
a v 19.00 hodin Komedie ČR

st 17.10. v 17.00 MADAGASKAR 3
a v 19.00 hodin Anim. komedie USA, dabing 

ne 21.10. v 19.00 CESTA NA MĚSÍC
  Dobrodružný dokument Francie

st 24.10. v 19.00 OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ
  ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
  Komedie ČR

ne 28.10. v 17.00 DOBA LEDOVÁ 4
a v 19.00 hodin Anim. komedie USA, dabing

st 31.10. v 19.00 BOURNEŮV ODKAZ
  Akční film USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 13.10. v 18.00 SNĚHURKA A LOVEC
  Akční fantasy USA, dabing

ne 14.10. v 18.00 LOVE
  Krimi ČR, Slovensko

so 20.10. v 18.00 BITEVNÍ LOĎ
  Akční sci-fi USA

ne 21.10. v 18.00 LORAX
  Anim. film USA, dabing

so 27.10. v 18.00 SIGNÁL
  Komedie ČR

ne 28.10. v 18.00 PERFECT DAYS
  I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
  Komedie ČR

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích vás zve na výstavu

HISTORICKÝCH A SOUČASNÝCH 
FOTOGRAFIÍ MĚSTA

do 21. října 2012 v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích,
Palackého náměstí 9.

ČSCH ZO Jezeřany – Maršovice okr. Znojmo Vás zve k návštěvě

VÝSTAVY DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
29. a 30. září 2012 v chovatelském areálu Jezeřany-Maršovice,

v sobotu 8.00 - 18.00 hod., v neděli 8.00 - 17.00 hod.

neděle 14. října 2012 od 14 do 17 hodin
v kulturním domě v Horních  Dubňanech se koná 

VÝSTAVA CHRYZANTÉM, SUCHÉ 
VAZBY, DUŠIČKOVÝCH VĚNEČKŮ

s možností zakoupení. Dále je možné zakoupit
podzimní dekorace, šátky a korálky.

ČSCH ZO Radostice pořádá ve dnech 13. - 14. října 2012

OBLASTNÍ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU 
KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ

chovatelů z okresu Brno - město a Brno - venkov.
Otevřeno: sobota 8.00 - 18.00, neděle 8.00 - 15.00.

Na návštěvu se těší pořadatelé.

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK
Hrubšice - Ivančice • sobota 13. 10. 2012

od 15:00 do 19:00 hodin
Můžete se těšit na prohlídkové trasy strašidelným zámkem (během 
celého programu), soutěže pro děti během celého odpoledne, např. 

dlabání dýní a tancování.
15.00 hod. • 17.00 • 19.00 hod. - taneční vystoupení ve stylu Drakula

16.00 hod. • 17.30 hod. - šermířské vystoupení skupiny Taranis
19.45 hod. - ohňostroj

Vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek: V místě - Agentura Marie, 
Palackého 23, Ivančice (1. p.), do 10. 10. 2012, od 8.00 hodin

do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 17.00 hodin.

Speciální MŠ, ZŠ a DD, Ivančice prosí širokou veřejnost o pomoc při 
sběru nepotřebného textilu a obuvi.

STARÝ TEXTIL A BOTY PRO ŠKOLU
Obuv nemusí být v páru. Jmenované produkty lze přinášet do naší 
školy v pracovní dny v době od 7.30 do 14.00 hodin. Na školním dvoře 
bude k tomuto účelu vyhrazeno místo. Sbírka trvá do 1. listopadu. 
Získané finanční prostředky použijeme na nákup školních potřeb, pra-
covních sešitů a výtvarného materiálu pro realizaci projektových dnů 
a soutěží. Pokud nás podpoříte, pomůžete nejen žákům naší školy, 

dětem z našeho dětského domova, ale především přírodě.
Za pomoc Vám předem děkujeme. 

Ing. Marta Špalková – ředitelka školy, Mgr. Ludmila Marková
– koordinátorka environmentální výchovy.        http://specskiva.cz/

HK Ivančice pořádá dne 3. 11. 2012 v 18.00 hodin

VALNOU HROMADU
Konferenční prostor - Orlovna (ulice Chřestová)

Spolek mladých agrárníků Dolní Dubňany pořádá
1. ročník soutěže v orbě

DOLNODUBŇANSKÝ ORÁČ 2012
sobota 27. 10. 2012 (sobota), od 11.00 hod. v Dolních Dubňanech

Kategorie: I. Kolový traktor v agregaci s pluhem max. 3 radlice
II. Malotraktory a stroje domácí konstrukce tomu podobné

III. Jednoosé stroje obsluhované jdoucím řidičem typu VARI, Terra
Hlavním členem hodnotící komise bude: prof. Ing. František Bauer, 
CSc. (Mendelova univerzita v Brně). Startovné: 99,- Kč (zahrnuje 
guláš + pivo). Přihlášky do 15. 10. 2012 na tel. čísle: 602 288 475

Více informací: www.dolnodubnanskyorac.cz

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá taneční zábavu 

TRADIČNÍ VINOBRANÍ
sobota 13. 10. 2012 od 20.00 hodin

Hraje Fantazie, Burčák, tombola. Srdečně zvou pořadatelé.

Horní Dubňany - 19. října od 20.00 hodin

TANEČNÍ ZÁBAVA - OLD ARCUS

ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice vás zve na
5. burzu středních škol a odborných učilišť

AMOS
24. října 2012 v budově ZŠ V. Menšíka Ivančice, Růžová 7

v době od 11.00 do 15.30 hod.
Prezentovat se budou přihlášené střední školy. Aktuální seznam 

vystavujících škol naleznete na adrese http://amos.zsvm.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.

Středisko volného času Ivančice pořádá akci

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Vezměte si lampion a přijďte si posvítit na strašidla.

neděle 21. 10. 2012 v 17.30 hodin, Ivančice, park Réna
Čeká vás zábavná cesta plná strašidelných úkolů,

malování na obličej, tvořivá dílna, ohňostroj v 19.10 hodin.
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TESCO
Ivančice

Již 20 let pro vás 
šijeme kvalitní 
kožené oděvy

Do 10. listopadu 2012 Vám
za Vaši starou bundu odečteme
z ceny naší nové 250 korun !!!

Vaši starou bundu věnujeme na charitativní účely.

Minulý příspěvek končil pozvá-
ním na utkání „A“ mužstva proti 
Slavoji Podivín, které se hrálo prv-
ní záříjový den. Toto utkání skon-
čilo našim úspěchem, když dvěma 
góly Tomáše Kůry a jedním Lukáše 
Zelníčka jsme vyhráli 3:0.

Pak následovala dvě utkání 
venku, v sobotu na hřišti Sokola 
Novosedly jsme zápas, který byl 
zároveň 2. kolem Krajského pohá-
ru, nezvládli a odešli jsme poraženi 
4:0 a ve středu za velmi nevlídného 
počasí v Bosonohách jsme prohráli 
nejtěsnějším rozdílem 1:0. 

V dalším kole na domácím 
hřišti si naši hráči polepšili po-
stavení v tabulce a byť vinou 
zranění a nemocí hráli ve velmi 
kombinované sestavě, přesto po-
razili Rajhrad 2:1, když hosté si 
první gól dali vlastní a druhý dal 
Petr Machotka. 

Pak však na hřišti favorizova-
ného Blanska opět přišla studená 
sprcha v podobě porážky 4:0. 

Program měsíce září zakončil 
sobotní zápas proti Kyjovu, který 
pro nás dopadl dobře. Na Kyjov 
se nám obvykle daří a dařilo se 
i tentokrát. Vyhráli jsme 2:0 po 
gólech Pelikána a Procházky 
a diváci viděli dobrý výkon se 
spoustou šancí.

Říjnový program jsme zahájili 
v Ráječku a tam se nám naopak 
nikdy příliš nedařilo. Tradice opět 
zůstala zachována a prohráli jsme 
3:1, když jediným naším střelcem 

byl Tomáš Březina.
 Co nám odehraná utkání uká-

zala? Největší problém máme 
asi stejně jako reprezentační 
trenér Bílek se složením útoku a 
zejména venku nedáváme góly a 
bez těch se vyhrávat nedá. Přesto 
dosavadních 16 bodů a postavení 
ve středu tabulky je pro nás přija-
telným umístěním.

 „B“ mužstvo v posledních 
čtyřech utkáních třikrát vyhrálo 
a jednou odešlo poraženo a je 
v těsném závěsu za vedoucím 
celkem Práčí na druhém místě 
okresního přeboru.

Výhru 3:2 v Olbramovicích 
zajistily góly Machotky, Čepery a 
jeden byl vlastní. Doma proti sil-
ným Chvalovicím stříleli Hlučil, 
Doubek a Adamík,výhru 5:2 proti 
Bohuticím zajistili Karel Pelikán 
a Jakub Staněk, když dali po dvou 
gólech, jeden dal Tomáš Březina.

Zatím jediná prohra 2:1 přišla 
v Jezeřanech. když úspěšný byl 
pouze Vlasta Staněk.

Zářijový program zakončila 
nepříjemná prohra v Oleksovi-
cích, kdy jediným střelcem byl 
opět Vlasta Staněk a domácí 
vyhráli 2:1.

V domácím zápase proti Jaro-
slavicím se naše béčko zlepšilo 
až ve druhém poločase a otočilo  
nepříznivý stav na vítězných 3:2.
Góly stříleli Pepa Anders a táta
a syn Staňkové.

Dorostenecká družstva figurují 

shodně na místech atakujících 
špici krajského přeboru a zde 
máme problémy pouze s kvan-
titou hráčů. Mnozí mladší bojují  
často v obou utkáních a to je stojí 
mnoho sil. 

Máme zde řadu velmi talento-
vaných hráčů, některé z nich již 
využívá na střídavý start ligové 
Znojmo a bude záležet na kaž-
dém jednotlivci, jak se dokáže do 
budoucna prosadit v celku mužů. 

Pravidelně již za „A“ mužstvo 
nastupuje Vojta Řezáč a i další 
mají velkou šanci se v nejbližší 
době prosadit.

Proti minulým rokům se zatím 
příliš nedaří celkům žáků a pří-
pravek. V těchto kategoriích však 
velmi záleží, jak je dobrý ten kte-
rý ročník chlapců a při tréninkové 
píli je jen otázkou času, kdy se 
výsledky opět dostaví. 

Starší žáci mají zatím jedinou 
výhru a mladší dvě, ale s rovno-
cennými celky budou ještě hrát,  
takže zlepšení v tabulce se může 
při tréninkové píli dostavit.

Totéž se týká obou přípravek, 
béčko už se první výhry dočkalo, 
což chlapce jistě povzbudí, lepší 
se rovněž zkušenější áčko, které 
pomalu stoupá tabulkou okresní-
ho přeboru.

Dne 4. září jsme se bohužel do-
čkali i smutné události, když naše 
řady opustil bývalý úspěšný bran-
kář a později trenér pan Rudolf 
Holátko starší.               /FC MK/ 

Září ve fotbalovém klubu FC M. Krumlov

    Ve čtvrtek 4. řijna na měst-
ském stadionu Na Malovansku 
v Ivančicích proběhl 26. ročník  
Ivančické hodinovky.

Za pěkného počasí se sešlo 
jednadvacet závodníků, aby pro-
věřili svoji vytrvalost. Rekord 
tohoto závodu stále drží známý 

český cestovatel a bývalý atlet 
Zbrojovky Brno Jiří Kolbaba 
výkonem 18 720 metrů.

Na startu nechyběl loňský 
vítěz Radek Dočkal z Rila Brno, 
ani nejmladší účastnice Veronika 

Hutárková z TJ Oslavany.
Ihned po startu vzal do svých 

rukou režii závodu Milan Nekuža 
z AC Teplo Kladno a nenechal 
nikoho na pochybách o svém 
vítězství. Radek Dočkal, loňský 
vítěz, pak obsadil čtvrté místo 
za Františkem Slatinou a Pavlem 

Hovežákem oba z Moravské 
Slavie. Jako jediní se přes 15 km 
dostali Nekuža a Slatina. 

Zajimavý byl souboj dívek
a žen. Obě sedmileté dívky neda-
ly šanci svým starším  soupeřkám 

a rozdělily si první a druhé místo.  
Vynikající výkon podala Veroni-
ka Hutárková, která zdolala 11km 
hranici, což byl nedostižný výkon 
i pro některé muže.

Pro nejlepší závodníky v jed-
notlivých  kategoriích byly při-
praveny hodnotné ceny. Všichni 
sportovci také  dostali diplomy 
se svými výkony a pamětní po-
hlednice k osmistému založení 
města  Ivančic, které jim předal 
místostarosta Ivančic Radek 
Skála a ředitel závodu Richard 
Pokorný. 

Celkovými vítězi se stali Milan  
Nekuža z Kladna a Veronika Hu-
tárková, kteří dostali kromě cen 
za vítězství ve  svých kategoriích 
i ceny za celkové vítězství v kate-
gorii mužů, respektive žen.

Děkujeme tímto všem zúčast-
něným a zvláště sponzorům a fir-
mám, Městskému  úřadu Ivančice, 
ČEZ Dukovany, Kobra  Ivančice, 
J. Dostál - obchod s textilem, 
strojírna ing. J. Blatný, Gold 
reklama p. Fajkse, Svapo Brno, 
Šárka Kocandová - oční  optika,
a Asfaltelast GROUP Ing. Štěpána 
Veleva, kteří se podíleli na cenách 
a občerstvení pro závodníky.
Richard Pokorný, ředitel závodu

Ivančická hodinovka na Malovansku 

Před startem Ivančické hodinovky                                     foto: Vít Karas


