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KRÁTCE O AKTUÁLNÍ ČINNOSTI
MIKROREGIONU IVANČICKO
Vá ž enı́ č tená ř i, již tomu jsou dva roky, co se Mikroregion
Ivanč icko vydal cestou profesionalizace a zapojil se v
rá mci partnerstvı́ se Svazem mě st a obcı́ Ceské republiky
do projektu Center společ ný ch služ eb. Od té to doby již
zamě stnanci Mikroregionu zrealizovali v ú zemı́ vıće než
1300 aktivit. Malý m obcı́m je pravidelně poskytová na
odborná , metodická a konzultač nı́ č innost. Prová dě n je
také pravidelný dotač nı́ monitoring a rozesıĺá ny jsou i
dalš ı́ informace k metodické podpoř e obcı.́ V souvislosti s
vyhlá š ený mi dotač n ı́ m i tituly jsou pro mnohé obce
zpracová vá ny kompletnı́ individuá lnı́ ž ádosti o dotace,
např ı́klad nedá vno se jednalo pro obec Biskoupky o
rekonstrukci topenı́ v budově obecnıh
́ o ú ř adu, pro obec
Hlın
́ a na multifunkč nı́ sportovnı́ hř iš tě a dá le na podporu
provozu venkovské prodejny smıś̌ené ho zbož ı.́ Co ná s tě šı́
nejvıće je, ž e tyto ž ádosti jsou př evá ž ně ú spě šné a obcım
́ se
ná m dař ı́ reá lně pomá hat a zıśká vat jim tolik potř ebné
inance pro jejich fungová nı́, což znamená i pozitivnı́
dopad a zlepš enı́ podmın
́ ek pro ž ivot obč anů .
A co zajım
́ avé ho bude v letoš nım
́ roce ješ tě realizovat
samotný Mikroregion Ivanč icko? Zpracovali jsme ž ádost o
individuá lnı́ dotaci na projekt Obnovy turistický ch
informač nıćh tabulı.́ Cıĺem akce je kompletně vymě nit
informač nı́ tabule, které byly Mikroregionem Ivanč icko
instalová ny v č lenský ch obcıćh v roce 2008 a od té doby
doš lo k jejich fyzické mu i obsahové mu zastará nı́. V
ně který ch obcı́ c h, kde jsou vystaveny př ı́ m é mu
sluneč nım
́ u svitu, jsou již barevně rozmazané a obtıź̌ně
č itelné . Dá le budou tyto tabule doplně ny do obcı,́ které se
staly nový mi č leny Mikroregionu. Akce by mě la
probě hnout do konce roku 2018.

Pro letoš nı́ rok se ná m již podař ilo zıśkat ně kolik dotacı.́ Z
programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravské ho kraje
pro rok 2018 č erpá me 250.000 Kč na realizaci akce
„Dokumentace pro ú zemnı́ rozhodnutı́ cyklostezky
Ivanč ice – Dolnı́ Kounice, ú sek Moravské Brá nice – Dolnı́
Ko u n i c e" . J a ko k a ž dý ro k , i l e t o s z a p o d p o r y
Jihomoravské ho kraje prová dı́me pravidelnou ú drž bu
cyklostezky Oslavany-Ivanč ice, kterou pro Mikroregion
Ivanč icko zajiš ťujı́ Mě stské lesy Ivanč ice a oddě lenı́
technický ch služ eb mě sta Oslavany. V č e rvnu jsme
realizovali putovnı́ akci Festival Mikroregionu Ivanč icko,
která byla podpoř ena také Jihomoravský m krajem v rá mci
podpory rozvoje v oblasti kultury a pamá tkové pé če v roce
2018 a př ı́ s pě vkem Nadace CEZ. Také letos tvoř ı́
vý znamnou č ást podpory Mikroregionu Ivanč icko prá vě
partnerstvı́ s Nadacı́ CEZ. Cá stka 450.000 Kč je č erpá na v
rá mci projektu „Podpora společ enské ho ž ivota, vzdě lá vá nı́
a vybavenı́ v obcıćh Mikroregionu Ivanč icko". Kaž dá obec
zıśká od Mikroregionu Ivanč icko 28.000 Kč jako př ıśpě vek
na své kulturnı,́ společ enské a č i jiné aktivity dle svý ch
př edlož ený ch projektů . Zbý vajıćı́ č ástka bude využ ita na
č innost Mikroregionu, ze které ho jsou hrazeny dalš ı́
p ro j e k t y, j a ko n a p ř ı́ k l a d j i ž z m ı́ n ě ný Fe s t iva l
Mikroregionu, Cykloputová nı́ po Mikroregionu
(22.9.2018), workshop pro zač ı́ n ajı́ c ı́ podnikatele
(Ivanč ice a Dolnı́ Kounice) a př ıp
́ rava kalendá ř ů na rok
2019.
za Centrum společných služeb
Ing. Bohumil Smutný, manažer
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NÁVŠTĚVA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V OBCÍCH
MIKROREGIONU IVANČICKO
Ve dnech 26.7. a 31.7. 2018 zavítal na svoji pracovní
návštěvu do tří malých obcí Mikroregionu Ivančicko
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Ve
čtvrtek 26.7. navštívil obce Biskoupky a Ketkovice, dne
31.7. obec Moravské Bránice. Cílem této pracovní návštěvy
bylo seznámit se s činností, projekty, problémy a
potřebami malých obcí na Ivančicku.

Návštěva hejtmana v obci Moravské Bránice

V ú terý 26.7. hejtman navš tıv́il nejmenš ı́ obec Mikroregionu
Ivanč icko na poč et obyvatel – Biskoupky. Obec se nachá zı́ v
klidné př ıŕodnı́ oblasti, která je atraktivnı́ nejen pro mıśtnı́
obyvatele, ale i ná vš tě vnık
́ y obce. Rodiš tě slavné ho bá snık
́ a
Vıt́ě zslava Nezvala zaznamenalo v poslednıćh letech realizaci
spousty nový ch projektů . Mezi nejvý znamně jš ı́ projekt patř ı́
vybudová nı́ vodovodnı́ h o ř a du ve spoluprá ci se SVaK
Ivanč ice, který m je obec č lenem. Dá le je to souvisejı́cı́
rekonstrukce mıśtnıćh komunikacı,́ č i rekonstrukce budovy
obecnıh
́ o ú ř adu (bý valé š koly). Starosta Mgr. Josef Benda
hejtmana také sezná mil s geogra ickou polohou obce, která je
bohuž el nepř ıźnivá z hlediska př ıv́alový ch deš ťů a pů dnı́
eroze. Obec aktivně pracuje na zajiš tě nı́ opatř enı́ ke zlepš enı́
situace a zadrž enı́ vody v krajině . Hejtman si zde prohlé dnul
kulturnı́ dů m, který se mů ž e pochlubit kapacitou až 300 osob
a je aktivně využ ıv́aný pro rů zné společ enské i soukromé
akce. Obec se dá le mů ž e pochlubit opravenou budovou, kde
má zá zemı́ mıśtnı́ zá sahová jednotka hasič ů. To nenı́ vš ak
koneč ný vý č e t informacı́ , obec prů bě ž ně rekonstruuje
drobné sakrá lnı́ stavby, př ipravuje rekonstrukci lá vky př es
ř eku Jihlavu pro pě šı,́ č i př ipravuje zasıť́ová nı́ lokalit, jež jsou
navrž eny k zá stavbě .
Dalš ım
́ cıĺem cesty hejtmana byla obec Ketkovice, která se
nachá zı́ 11 km severozá padně od mě sta Ivanč ice. Starosta
Josef Obrš lık
́ se na vedenı́ obce podıĺı́ již 22 let, 16 let jako
souč asný starosta a př edtım
́ 6 let z pozice mıśtostarosty.
Podobně jako Biskoupky, i Ketkovice jsou obcı,́ která je v

sezó ně č etně navš tě vová na turisty a chatař i. V obci se za
ně kolik poslednı́ch volebnı́ch obdobı́ podař ilo ú spě š ně
dokonč it mnoho projektů pro zlepš enı́ kvality ž ivota mıśtnıćh
obyvatel, velmi pozitivně je např ı́ k lad vnı́ m á na dobř e
fungujı́cı́ prodejna potravin a smı́šené ho zbož ı́, kterou
vyhledá vajı́ i obyvatelé z okolnıćh obcı,́ napr.̌ z Cuč ic. Obec v
souč asné době ve spoluprá ci se SVaK Ivanč ice, který m je
č lenem, př ipravuje vý stavbu splaš kové kanalizace. Veš keré
splaš kové odpadnı́ vody z obce budou př eč erpá vá ny do
stokové sıt́ě obce Cuč ice a dá le likvidová ny na společ né COV v
obci Cuč ice. K př eč erpá vá nı́ splaš kový ch vod z obce bude
slouž it č erpacı́ stanice umıśtě ná pod obcı,́ u Ketkovické ho
potoka. Shodou okolnostı́ hejtman navš tıv́il obec Ketkovice
jeden den př e d otevř e nı́ m pohostinstvı́ na ná vsi pro
veř ejnost. Kdysi funkč nı́ hostinec „U Mohelský ch" byl ně kolik
poslednı́ c h let zavř e ný a obec pocı́ t ila absenci tohoto
společ enské ho zař ı́zenı́. Budovu proto obec př ed č asem
odkoupila do své ho vlastnictvı,́ zrekonstruovala ná kladem
cca 6 mil. Kč a v souč asné době pronajala soukromé mu
provozovateli. Vý znamný m př ın
́ osem pro obec je zejmé na
zrekonstruovaný společ enský sá l, který koneč ně nabı́dne
zá zemı́ pro poř ádá nı́ tradič nıćh společ enský ch akcı́ a hodů .
Na zá vě r své ná vš tě vy hejtman Simek př edal panu starostovi
dar urč ený pro dě ti z mıśtnı́ mateř ské š koly.
Dne 31.7. pokrač oval hejtman ná vš tě vou obce Moravské
Brá nice. Obec lež ı́ mezi mě sty Ivanč ice a Dolnı́ Kounice a v
rá mci jejı́ho katastru Mikroregion Ivanč icko př ipravuje
vedenı́ cyklostezky Ivanč ice-Dolnı́ Kounice. Starosta obce
Ing. Kamil Ferda sezná mil hejtmana s vý znamný mi projekty,
mezi které patř ı́ zejmé na př ıp
́ rava projektové dokumentace

Návštěva hejtmana v obci Biskoupky

na vybudová nı́ obecnı́ h o domu Moravské Brá nice –
vı́ceú č elové budovy obecnı́ho ú ř adu s kulturnı́m sá lem,
knihovnou, bytovou jednotkou a komerč nı́m prostorem.
Souč ástı́ tohoto veř ejné ho prostoru bude i nová hasič ská
zbrojnice. Obec nemě la po dlouhou dobu své existence
samostatnou budovu obecnıh
́ o ú ř adu. Teprve v roce 1964
Pokračování na str. 3
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byla dokonč ena př estavba odkoupené stodoly na stá vajıćı́
obecnı́ ú ř ad, který již v souč asné době nevyhovuje potř ebá m
obce. Jednım
́ z hlavnıćh problé mů souč asné ho uspoř ádá nı́
centrá lnı́ č ásti obce je absence dominantnı́ho veř ejné ho
prostranstvı,́ které by umož ňovalo poř ádá nı́ společ enský ch
akcı́, koncertů , hodů , stavě nı́ má jky atd. Reš ený veř ejný
prostor pro budoucı́ obecnı́ dů m, lež ı́ mezi historickou ná vsı́ a
souč asný m centrem obce a tım
́ pá dem nabıźı́ jedineč nou
př ıĺež itost tyto dva prostory propojit, aktivovat a vytvoř it
opravdové , funkč nı́ centrum obce. Podpora jednotky sboru
dobrovolný ch hasič ů bylo dalš ım
́ té matem, se který m byl pan
hejtman sezná men. Obdobně jako v jiný ch obcı́ c h, i v
Moravský ch Brá nicıćh se ř eš ı́ potř eba rekonstrukce mıśtnıćh
komunikacı́ a vý stavby chodnı́ků . V teré nu si hejtman
prohlé dnul prů bě h rekonstrukce mı́stnı́ komunikace a
obnovu vodovodnıh
́ o ř adu na ulici Na Potoku. Investorem
obnovy vodovodnıh
́ o ř adu je SVaK Ivanč ice, který m je obec
č lenem. Př i prochá zce obcı́ dá le pana hejtmana zaujalo
nevyuž ité prostranstvı́ vedle obchodu (soukromý pozemek, v
souč asné době se sklá dkou stavebnıh
́ o materiá lu), kde by dle

KOMPOSTÉRY JIŽ MAJÍ SVÉ
MAJITELE
Mikroregionu Ivanč i cko byla Ministerstvem ž ivotnı́ h o
prostř edı́ v rá mci operač nıh
́ o programu Zivotnı́ prostř edı́ v
loň ské m roce schvá lena dotač n ı́ podpora pro projekt
„Komposteŕ y a š tě pkovač pro
obce Mikroregionu". V rá mci
tohoto projektu bylo poř ıźeno
600 komposté rů v celkové
hodnotě 2.112.660 Kč , které
byly na jař e 2018 rozdá ny
nový m majitelů m k už ıv́á nı́,
k t e ř ı́ j i ž d ř ı́ v e v r á m c i
prů zkumu zá jmu projevili o
komposté r zá jem. Podpoř eny
byly tım
́ to projektem obč ané
o b c ı́ B i s k o u p k y, H l ı ́ n a ,
K e t k o v i c e , K u p a ř o v i c e ,
Moravské Brá nice, Ně mč ič ky, Nová Ves, Nové Brá nice,
Senorady a mě st Dolnı́ Kounice, Ivanč ice a Oslavany.

www.ivancicko.com

jeho ná mě tu mohlo vzniknout př ıj́emné posezenı́ pro turisty
a cyklisty (naproti budovy Vinař stvı́ Plač ek). Př ıp
́ adná ú prava
té to lokality je vš ak zá vislá na jedná nı́ s vlastnık
́ em pozemku.
Vzhledem k tomu, ž e obec nemá kostel, jednou z
dominantnıćh kulturnıćh pamá tek z 18. stoletı́ je dř evě ná
zvonič k a. S panem hejtmanem byla také diskutová na
mož nost inanč nı́ podpory na rekonstrukci té to pamá tky, na
kterou má obec již zpracovanou projektovou dokumentaci.
Dě kujeme tım
́ to panu hejtmanovi za jeho př ıv́ě tivý a kladný
vztah k obcım
́ na Ivanč icku, zá jem o dě nı́ a projekty, které zde
obce a Mikroregion realizujı.́ Cenné pro ná s byly př i tomto
setká nı́ jeho postř ehy, rady a doporuč enı.́ Domnıv́á m se, ž e je
spousta pozitivnıćh vě cı,́ se který mi se obce mohou pochlubit
dık
́ y pilné prá ci starostů a vedenı́ obcı.́ Byli jsme také rá di, ž e
jsme mě li př ıĺež itost prezentovat i zá mě ry a projekty, které
obce budou v blıźké době realizovat a podpora ze strany
Jihomoravské ho kraje je pro ně velmi dů lež itá .
Ing. Bohumil Smutný, BA
manažer Mikroregionu Ivančicko

MIKROREGION MÁ SVŮJ
ŠTĚPKOVAČ A INFRASET
NA OPRAVU SILNIC
Souč ástı́ schvá lené dotace na komposté ry bylo i poř ıźenı́
Stě pkovač e - drtič e bioodpadů . Tento př ıśtroj byl zakoupen
v lednu tohoto roku a prů bě žně dle zá jmu slouž ı́ jednotlivý m
obcım
́ k likvidaci vzniklý ch bioodpadů . Drtič vě tvı́ rozseká
dř eviny na malé kousky, které mohou bý t použ ity jako

kompostovacı́ nebo mulč ovacı́ materiá l č i na topenı.́ Snadno si poradı́ s ků rou, vě tvemi keř ů
a stromů i dalš ım
́ zahradnım
́ odpadem.

Nemé ně dů lež itý m př ıśtrojem slouž ıćım
́ obcım
́ je také Infraset – technologie pro opravy
asfaltový ch povrchů speciá lně vyvinutá pro obce a mě sta a lze jej použ ıv́at pro opravy
vý tluků , prasklin, kaná lů , dě r, vypouklin a jiný ch defektů na asfaltový ch silnicıćh,
cyklostezká ch, chodnıćıćh, kaná lech, hř iš tıćh, parkoviš tıćh a ná jezdech. Použ ıv́á nım
́
tohoto stroje mohou obce uš etř it nemalé penıźe z obecnıh
́ o č i mě stské ho rozpoč tu a
zá roveň rychle a efektivně reagovat na aktuá lnı́ potř eby, aniž by musely zdlouhavě č ekat
na opravu soukromou irmou.
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FESTIVAL MIKROREGIONU
CSS se organizač ně podı́lelo na př ı́pravě akce Festival
Mikroregionu v Dolnıćh Kounicıćh. Prezentovali jsme zde
obce, spolky, š koly a dalš ı́ organizace z ú zemı́ č lenský ch
obcı.́ Hlavnı́ pó dium bylo umıśtě no př ım
́ o v klá š teř e Rosa
coeli. Program a doprovodné aktivity na hř iš ti za klá š terem
byly př ipraveny pro celou rodinu. Velké podě ková nı́ patř ı́
vš em zapojený m obcım
́ , š kolá m, organizacım
́ a spolků m z
Mikroregionu Ivanč icko, ale i blıźké ho okolı.́ Jako kaž dý
rok, i letos patř ila vý znamná č ást programu př edstavenı́
SVC Ivanč ice a DDM Oslavany. Uč inkujıćıćh a vystupujıćıćh
bylo té mě ř 400. Hlavnım
́ i partnery akce byla Nadace CEZ,
Jihomoravský kraj a mě sto Dolnı́ Kounice. Z ř ad irem v
regionu akci podpoř ily MP SOFT – Jatka Ivanč ice, HITL s.r.o.
a druž stvo Pooslavı́ Nová Ves.

www.ivancicko.com

CYKLOSTEZKA
IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE
V ro c e 2 0 1 7 byl a
z p r a c o v á n a
p ř ı́ p r a v n á a
vyhledá vacı́ studie
cyklostezky Ivanč iceDolnı́ Kounice. Na jař e
letoš nı́ h o roku byla
podepsaná smlouva o
p a r t n e r s t v ı́ m e z i
Mikroregionem
Ivanč icko jako nositelem projektu, mě stem Ivanč ice, obcı́
Moravské Brá nice a mě stem Dolnı́ Kounice, na jejichž
katastrá lnım
́ ú zemı́ má bý t projekt „Cyklostezka Ivanč ice –
Dolnı́ Kounice" realizová n. Př ıp
́ rava projektu dá le pokrač uje
dalš ım
́ krokem a tım
́ je zpracová nı́ dokumentace pro ú zemnı́

rozhodnutı́ a zajiš tě nı́ ú zemnıh
́ o rozhodnutı́ na I. etapu stavby cyklotrasy v ú zemı́ Moravské Brá nice – Dolnı́ Kounice. Ná klady
budou v souladu se Smlouvou o partnerstvı́ pro realizaci projektu "Cyklostezka Ivanč ice-Dolnı́ Kounice" hrazeny z dotace
Jihomoravské ho kraje a př ıśpě vků mě sta Dolnı́ Kounice a obce Moravské Brá nice, který ch se I. etapa tý ká .

Deset otázek pro manažera Mikroregionu Ivančicko Ing. Bohumila
Smutného ohledně plánované cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice
Kdy vznikla myšlenka na vybudování cyklostezky přes celý mikroregion?
Prvotnı́ myš lenka byla již př i vzniku Mikroregionu, resp. naš li bychom o tom prvnı́ zmın
́ ku ve strategické m rozvojové m
dokumentu jako jeden z dlouhodobý ch cıĺů , který byl formulovaný již v roce 2004. Tato myš lenka se dá le prohloubila tım
́ , ž e
Mikroregion zač al nejprve realizovat vyznač ová nı́ tematický ch cyklotras Jihozá padnıh
́ o Brně nska (Templá ř ská , Pivovarská ,
Hornická , Energetická ) a od roku 2007 př ipravovat cyklostezku mezi mě sty Oslavany a Ivanč ice. Jednotlivé postupové kroky tuto
myš lenku zač aly dá le rozvıj́et a postupně realizovat.

Jaký význam bude mít tato cyklostezka pro Jihomoravský kraj?
Vý znamů bude ně kolik. Jednak vznik cyklistické ho koridoru, který propojı́ již nı́ č ást Brně nska se zá padnı́ č ástı́ a navá ž e tak od
oblastı́ Pá lavy až po Vysoč inu. Tohle chybě jıćı́ spojenı́ je nynı́ klıć̌ové . Dá le pak vý znam bezpeč nosti – po stá vajıćı́ krajské
komunikaci proudı́ velké množ stvı́ cyklistů , př ič emž technický stav je nevyhovujıćı.́ Zejmé na se jedná o ú sek mezi Ivanč icemi,
turisticky vyhledá vanou lokalitou Stř ıb
́ ský mlý n, Moravský mi Brá nicemi a Dolnım
́ i Kounicemi. Jde o krajskou silnici II/152.
Parametry silnice stejně jako jejı́ stavebně technický stav neumož ňujı́ bezpeč ný pohyb cyklistů sá m o sobě . Tato skuteč nost je
zná sobena té mě ř 20% podıĺem tě žké ná kladové dopravy a faktem, ž e na té to trase lež ı́ i vý znamná rekreač nı́ lokalita mě sta
Ivanč ic. V letnıćh mě sıćıćh se k tě m, kteř ı́ použ ıv́ajı́ kolo pravidelně , př idá vajı́ i dalš ı́ desıt́ky mé ně zkuš ený ch cyklistů , č asto dě tı.́

Po dokončení celého projektu by měla cyklostezka tvořit dopravní tepnu pro cyklisty z širokého okolí.
Předpokládáte, že okolní mikroregiony vyvinou podobnou iniciativu a navážou tuto cyklostezku?
Do sousednıćh Mikroregionů jsme již v minulosti zasá hli naš imi projekty vyznač ová nım
́ tematický ch cyklotras, jak jsem zmın
́ il v
ú vodu. Zatım
́ vš ak nebyla prová dě na jiná koordinace př i budová nı́ cyklostezek v rá mci vıće okolnıćh mikroregionů . Bude tedy
zá lež et na kaž dé m jednotlivé m Mikroregionu, jaké bude mıt́ priority. Jistě bude vhodné a ž ádoucı́ iniciovat jedná nı́ v tomto smě ru
a navá zat tak př ıp
́ adnou spoluprá ci.
Pokračování na str. 5
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Největší hrozbou pro projekt je zamítnutí dotace, zvládl by v takovém případě mikroregion pokrýt veškeré
náklady?
Nejde ani tak o nejvě tš ı́ hrozbu „zamıt́nutı́ dotace", jako spıś̌ nesplně nı́ př edpokladů pro to, aby bylo mož né vů bec ž ádost o dotaci
zpracovat a podat. Jedná se zejmé na o ú spě šné vyř eš enı́ majetkoprá vnıćh zá lež itostı́ pod budoucı́ cyklostezkou, které jsou jednım
́
ze zá kladnıćh a nezbytný ch př edpokladů pro př izná nı́ inanč nıćh podpor. Jak vım
́ e již z př ık
́ ladu cyklostezky Oslavany-Ivanč ice,
ř eš enı́ majetkoprá vnıćh zá lež itostı́ je č asově i logisticky velmi ná roč ný ú kol. Mikroregion by byl schopen pokrý t ná klady bez
dotace pouze za př edpokladu, ž e zastupitelstva vš ech dotč ený ch mě st a obcı́ by se rozhodly vyč lenit ze svý ch rozpoč tů inancová nı́
celé ho dıĺa z vlastnıćh zdrojů . Nicmé ně , jsme se smluvně dohodli, ž e pro realizaci stavebnı́ č ástı́ dıĺa pro ná s nenı́ akceptovatelná
dotace niž šı́ než 70% vý dajů .

Existují i jiné hrozby než nedostatek inančních prostředků, které by dokázali ovlivnit celý projekt?
Ano, zejmé na již zmın
́ ě né majetkoprá vnı́ zá lež itosti, s tım
́ i např ık
́ lad souvisejıćı́ spekulace s pozemky pod budoucı́ cyklostezkou,
ale také zıśká nı́ souhlasný ch vyjadř ovacıćh stanovisek od vš ech dotč ený ch orgá nů a ú ř adů , č i mož né bloková nı́ ze strany ně který ch
spolků a subjektů . Mnohdy je to i vıće otá zka č asové ho hlediska, jsou rů zné faktory, které mohou projekt termın
́ ově zdrž et.

Pokud ano, plánujete nebo již podnikáte nějaké kroky, aby se tyto situace neopakovaly?
Ano, využ ıv́á me zkuš enostı,́ které jsme zıśkaly př i realizaci cyklostezky Oslavany-Ivanč ice, abychom minimalizovali tato rizika.

Předběžný rozpočet celého rozpočtu je přibližně 65 milionů korun, jaký dotační titul považujete za
nejvýhodnější?
Dle mé ho ná zoru bude pro tento typ projektu nejvhodně jš ı́ využ ıt́ podpory Stá tnıh
́ o fondu dopravnı́ infrastruktury, nicmé ně
monitorujeme prů bě žně vš echny dotač nı́ vý zvy a podmın
́ ky evropský ch strukturá lnıćh a investič nıćh fondů , zejmé na pak IROP
(integrovaný regioná lnı́ operač nı́ program) a vý zvy Mıśtnı́ akč nı́ skupiny Brá na Brně nska, kde jsme č lenem. Jistě využ ijeme i
mož nosti spolu inancová nı́ a podpory Jihomoravské ho kraje.

Plánujete žádat o dotaci pro každou etapu zvlášť nebo o jednu velkou na celý projekt?
Projekt je rozdě len na 3 etapy. Pro kaž dou etapu je př ipravová na samostatná projektová dokumentace, aby bylo mož né rychle zač ıt́
s realizacı́ nejdř ıv́e s nejmé ně ná roč ný m ú sekem a souč asně postupně již př ipravovat dalš ı́ etapy a hned na ně navá zat. Takto je v
souč asné době projekt nastaven, je to praktické z hlediska č asové ho prů bě hu i mož nostı́ inancová nı.́ Realizace celé ho projektu
najednou je mé ně pravdě podobnou variantou. Pokud by vš ak z ně jaké ho dů vodu mě la bý t realizace celé ho projektu vhodně jš ı,́
jsme jistě schopni se tomu ješ tě operativně př izpů sobit.

Po zprovoznění jednotlivých etap bude nutná také jejich údržba, kdo ji bude mít na starost?
Pokud jsou využ ity dotač nı́ tituly, bý vá zde zpravidla doba 5 let udrž itelnosti projektu, kdy vlastnık
́ em cyklostezky bude
Mikroregion Ivanč icko. Tuto ú drž bu tedy bude zajiš ťovat Mikroregion minimá lně po dobu pě ti let. V praxi to probıh
́ á vž dy ve
spoluprá ci s mě sty a obcemi. V souč asné době ú drž ba cyklostezky Oslavany-Ivanč ice je navıć realizová na za podpory dotace
Jihomoravské ho kraje, konkré tně využ ıv́á me dotač nı́ titul „Podpora udrž ová nı́ č istoty cyklistický ch komunikacı́ a ú pravy
bě žecký ch lyž ař ský ch tratı́ v Jihomoravské m kraji". Mikroregion zıśká vá tak dotaci na ú drž bu ve vý ši 70% vý dajů a zajiš tě nı́ služ eb
ú drž by je tedy schopen objednat a uhradit.

Kdy odhadujete zprovoznění celé trasy?
Teď to bude ješ tě tak trochu vě ště nı́ z kř iš ťá lové koule. Naš ı́ prioritou je pokusit se stihnout dokonč it kompletnı́ projektovou
př ıp
́ ravu prvnı́ etapy v prů bě hu roku 2019, pož ádat o dotaci a v roce 2020 zač ıt́ s realizacı.́ Soubě žně tım
́ budou projektově
dokonč ová ny zbý vajıćı́ etapy, aby se dalo plynule navá zat. Odhaduji, ž e kompletně celá trasa by mohla bý t zprovozně na do roku
2025 v zá vislosti na rychlosti ř eš enı́ pozemků , dotač nıćh mož nostech a inanč nıćh mož nostech zapojený ch mě st a obcı.́

OBRAZY SVATOPLUKA DRÁPALA Z BISKOUPEK A KALENDÁŘE 2019
Mikroregion Ivanč icko opě t př ipravuje č trná ctidennı́ stolnı́ kalendá ř e. Ten s letopoč tem 2019 vš ak
bude oproti tě m minulý m ně čım
́ zvlá š tnı.́ Obrá zky, které se v ně m objevı́ totiž namaloval zná mý
malıŕ̌ Svatopluk Drá pal z Biskoupek. Svatopluk Drá pal je absolventem Umě leckoprů myslové š koly
v Brně . Studoval u vynikajıćıćh pedagogů a vý tvarnık
́ ů Zdeň ka Fuksy, Antonın
́ a Odehnala, Dalibora
Chatrné ho a Emanuela Rané ho. Je č lenem Sdruž enı́ umě lců Moravy a Slezska a Umě lecké ho
sdruž enı́ Parnas. Má za sebou ř adu samostatný ch vý stav po celé Ceské republice. Jeho inspiracı́ je
př ıŕoda, ú dolı́ ř ek Jihlavy a Oslavy i celé ho okolı́ vý chodnı́ Vysoč iny. Maluje ale také obrá zky ze
zahranič nıćh cest č i akvarely z mě st a vesnic.
Krá sné , ruč ně malované akvarely bude kromě obrá zků v kalendá ř i také mož no spatř it na př ipravovaný ch vý stavá ch, které se
uskuteč nı́ v ně který ch obcıćh a mě stech Mikroregionu Ivanč icko a o který ch vá s budeme prů bě žně vč as informovat.
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MIKROREGION IVANČICKO
ZAJIŠŤUJE ČLENSKÝM OBCÍM
VÝKON POVĚŘENCE A POSKYTUJE
PORADENSKÉ SLUŽBY GDPR
Od 10.4.2018 má Mikroregion Ivanč icko své ho
pově ř ence/specialistu pro ochranu osobnı́ch ú dajů
(GDPR). Jeho pracovnı́ ná plnı́ je zajiš ťovat zejmé na ú koly
vyplý vajıćı́ z Nař ıźenı́ Evropské ho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 a obecně ú koly souvisejıćı́ s ochranou
osobnı́ch ú dajů vč etně osvě ty v té to oblasti. Tohoto
specialistu prozatım
́ využ ıv́á 12 č lenský ch obcı́ v ú zemı́
DSO Mikroregionu Ivanč icko (Biskoupky, Cuč ice, Dolnı́
Kounice, Hlı́ n a, Ketkovice, Kupař o vice, Ně mč i č k y,
Mě lč any, Moravské Brá nice, Nové Brá nice, Nová Ves,
Senorady) a 8 př ıśpě vkový ch organizacı́ (zá kladnı́ a
mateř ské š koly v uvedený ch obcı́ c h). K pracovnı́ m
ú kolů m zamě stnance ná lež ı́ zejmé na poskytová nı́
informacı́ a poradenstvı́ v oblasti ochrany osobnı́ch
ú dajů č lenský m obcı́m. Pově ř enec č lenský m obcı́m
pomá há př i zavá dě nı́ opatř enı́ v oblasti ochrany
osobnıćh ú dajů vč . konzultacı́ k navrhovaný m ř eš enım
́ .
Poskytuje informace a poradenstvı́ v oblasti ochrany
osobnıćh ú dajů .
V př ıp
́ adě potř eby je mož né pově řence kontaktovat na emailové adrese: gdpr@ivancicko.com , př ı́ p adně si
domluvit osobnı́ schů zku v kancelá ř i Centra společ ný ch
služ eb Mikroregionu Ivanč icko (pan Mgr. Bc. Marek
Sigmund).

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV
OBCÍ 2018
Dne 31.7.2018 byla uzávěrka pro podávání
kandidátních listin do zastupitelstev obcí.
Jak se změní vedení vašich obcí? I vy o tom
budete mít možnost spolurozhodovat.
Komunální volby se uskuteční ve dnech 5. a
6. října 2018 v již tradičních časech: pátek
5.10. 14:00 – 22:00 hodin, sobota 6.10. 8:00
– 14:00 hod.
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100 LIP – 100 OSLAV
PRO JIŽNÍ MORAVU
V l e t o š n ı́ m r o c e s i C e s k á
republika př ipomın
́ á 100. vý roč ı́
vzniku č eskoslovenské stá tnosti.
J i h o m o r a v s k ý k r a j v t é t o
souvislosti nechá vá na stovce
vybraný ch mı́ s t již nı́ Moravy
vysadit 100 lip srdč itý ch jako
př ipomı́ n ku té to historické
udá losti. Od jara do podzimu vysadı́ 64 lip jednotlivı́ zastupitelé
kraje, 18 lip hejtman kraje, 6 lip rektoř i brně nský ch univerzit a
12 lip vybrané vý znamné osobnosti kraje. Partnerem projektu je
Ceský rozhlas Brno, odborný m garantem je Mendelova
univerzita v Brně . Studenti univerzity, vytvoř ili manuá l vý sadby,
ná sledné pé če a „rodné listy" lip. Pamě tnı́ cedule k jednotlivý m
stromů m vyrobili ž áci Stř ednı́ š koly stavebnıćh ř emesel v Brně Bosonohá ch.
Do akce se zapojujı́ také souč asnı́
zastupitelé kraje. Kaž dý dostal k
vysazenı́ jednu lıp
́ u. Vybral pro ni
mıśto ve své m pů sobiš ti č i rodiš ti,
kde společ ně s obč any, aktivnım
́ i
spolky, š kolami a pamě tnık
́ y lıp
́ u
vysadı́ a uspoř ádá jednu ze sta
o s l a v r e p u b l i k y v r á m c i
Jihomoravské ho kraje.
Jak vysvě tlil hejtman Bohumil
Simek: „Chceme zasadit 100 lip
srdč i tý ch nejen jako symboly
d e m o k r a c i e , a l e t a k é j a k o
symboly lidské pospolitosti a
hrdosti. Byly to prá vě lıp
́ y, které
byly vysazová ny v roce 1928 k
desetileté mu vý roč ı́ republiky, ve
stoleté historii to byly prá vě lıp
́ y, pod nimiž se lidé setká vali, a
budou to prá vě lıp
́ y, které budou svě dky setká nı́ budoucıćh".
A protož e i Ivanč icko má své ho krajské ho zastupitele, byla v
rá mci Dne země vysá zena v Oslavanech lıp
́ a, která nese jmé no po
vý znamné m oslavanské m rodá kovi Vá clavu Capkovi. Ing.
Bohumil Smutný, zastupitel Jihomoravské ho kraje, k tomu sdě lil:
„Př i př ıĺež itosti oslav Dne země 22. dubna 2018 v Oslavanech
jsem reprezentoval Jihomoravský kraj v rá mci akce 100 lip – 100
oslav. Mě sto Oslavany jsem si vybral k vysá zenı́ Lıp
́ y republiky,
která má př ipomenout 100. vý roč ı́ vzniku Ceskoslovenska.
Jedná se v poř adı́ o 11. lı́ p u, která byla vysá zena v
Jihomoravské m kraji. Lı́pu republiky jsme pojmenovali po
vý znamné m oslavanské m rodá kovi, panu Vá clavu Capkovi,
který se zabý val archeologiı́ a ornitologiı.́ Souč ástı́ slavnostnı́
vý sadby na Ná mě stı́ Republiky byla slavnost s vystoupenım
́ dě tı́
z mateř ské š koly, zá kladnı́ š koly, zá kladnı́ umě lecké š koly i domu
dě tı́ a mlá dež e. Př eji mě stu Oslavany, bý valé mu centru hornictvı́
a energetiky, aby mu tato lıp
́ a srdč itá př inesla novou energii k
dalš ım
́ u rozvoji a stala se zde symbolem lidské pospolitosti,
hrdosti a mıśtem, kde se budou lidé setká vat. Dě kuji také za
skvě lou spoluprá ci př i organizaci akce.” Projekt mapujı́ webové
strá nky, které najdete na té to adrese: www.100lip.cz.

Zpravodaj Mikroregionu Ivančicko | září 2018

Zajım
́ avosti z Mikroregionu

www.ivancicko.com

STŘÍPKY Z MIKROREGIONU IVANČICKO
Lesní divadlo na Hlíně

Svatogothardské slavnosti D. Kounice

Amaté rské
ochotnické
divadlo př i
S D H n a
H l ı́ n ě o
v ı́ k e n d u
28.7. – 29.7.
s e h r á l o
r e p r ı́ z y
divadelnı́ho
př edstavenı́ pohá dky Lotrando a Zubejda v prostř edı́
lesnıh
́ o divadla. Ochotnıći z Hlın
́ y opě t nabıd
́ li vynikajıćı́
př edstavenı́, okoř eně né vtı́pky a legrač nı́mi scé nkami.
Atmosfé ra byla umocně na krá sný mi kostý my a
samozř ejmě ruč ně malovaný mi kulisami. Na jeviš ti byla k
vidě nı́ oá za, sultá nský palá c, klá š ter, domov Drvoš tě pa, ale
také loupež nické doupě . V horké m letnım
́ dni v nedě li 29.7.
do př ıj́emné ho stın
́ u stromů lesa zavıt́alo cca 1100 lidı́ ze
š iroké ho okolı.́ Amaté rské divadlo na Hlın
́ ě bez nadsá zky
již patř ı́ mezi kulturnı́ klenoty, které v ú zemı́ Mikroregionu
Ivanč icko má me. Podpora té to oblı́ b ené akce jde
kaž doroč ně i z př ıśpě vku Nadace CEZ, který rozdě luje
Mikroregion Ivanč i cko v rá mci projektu „Podpora
společ enské ho ž ivota, vzdě lá vá nı́ a vybavenı́ v obcı́ch
Mikroregionu Ivanč icko". Dě kujeme ochotnık
́ ů m za krá sný
kulturnı́ zá ž itek!

Mě sto Dolnı́ Kounice, obec Mě lč any, Moravské a Nové
Brá nice, Pravlov a Bratrstvo vinař ů a kopá č ů 1737 o.s.
poř ádajı́ od roku 2008 Svatogothardské vinař ské slavnosti,
které se vž dy uskuteč nı́ zač átkem kvě tna. Letos tedy tyto
slavnosti oslavily 10ti leté jubileum. Jde o př ehlıd
́ ku vın
́
dolnokounické oblasti, degustaci vice jak 300 vzorků od vıće
než 100 vinař ů, ř emeslný jarmark, prodej gastronomický ch
specialit, soutě že, vystoupenı́ kapel a atrakce pro dě ti. O
obč erstvenı́ se tradič ně stará Myslivecké sdruž enı́ Rosa
coeli, které nabıźı́ ná vš tě vnık
́ ů m jak zvě řinové pochutiny, tak
i jiné obč erstvenı.́ Na hladký prů bě h slavnostı́ dohlıź̌ı́ Stř elci
svaté ho Gotharda.

Závody malotraktorů Nová Ves
Co je typické pro venkov? No př ece traktory a země dě lské
stroje. A prá vě Sdruž enı́ dobrovolný ch hasič ů z Nové Vsi umı́
traktory nebo spıś̌e malotraktory ná lež itě využ ıt́ a udě lat z
nich ná ramnou zá bavnou atrakci. Toto sdruž enı́ totiž již 6 let
poř ádá Zá vody malotraktorů a pá tý m rokem také Zá vody
Fichtl cup, což jsou zá vody malý ch motocyklů . Celá tato
zá bava se odehrá vá v ú dolı́ ř eky Oslavy pod Novou Vsı.́

Slavnosti chřestu Ivančice
Prosluně né Slavnosti chř e stu a vı́ n a nalá kaly tisı́ c e
ná vš tě vnı́ků . Vů ně linoucı́ se ze specialit vybraný ch
restauracı́ , slunce odrá ž ejı́ c ı́ se v orosené sklenici
lahodné ho vın
́ a, kouzla zná mý ch š é kuchař ů, rozmanitý
hudebnı́ program - tohle vš e, a mnohem vıće, si mohlo už ıt́
př ibliž ně jedená ct tisıć ná vš tě vnık
́ ů 24. roč nık
́ u Slavnostı́
chř estu a vın
́ a.
Nejen, ž e bylo na Slavnostech mož né zakoupit č erstvý bıĺý č eský
chř est, ale již upravený chř est bylo mož né ochutnat také u sedmi
regioná lnı́ch restauracı́, které si př ipravily ve svý ch menu
rozlič né variace ú prav té to zdravı́ prospě šné a v souč asnosti
velmi oblıb
́ ené zeleniny. Ná vš tě vnıći mohli degustovat chř estové
speciality slané i sladké – chř est s rů zný mi druhy mas, chř estové
polé vky nebo i chř estovou zmrzlinu č i chř est jako souč ást
dezertu. Na Slavnostech byla k zakoupenı́ také chř estová
limoná da a chř estové pivo. Sommelié r Pavel Chrá st nasnoubil k
menu restauracı́ vın
́ o, které si mohli ná vš tě vnıći vyzvednout a
vychutnat př ım
́ o v gastrozó ně . Na rozkvetlé m ná dvoř ı́ ivanč ické
radnice probıh
́ ala za doprovodu cimbá lové hudby po celý vık
́ end
prezentace vıće než tř iceti moravský ch vinař stvı́ a letos poprvé
se mohli ná vš tě vnıći zapojit do praktický ch uká zek snoubenı́
jıd
́ la a vın
́ a, které mě ly velký ú spě ch.
Pokračování na str. 8
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K hlavnım
́ u pó diu př ilá kal nejvıće ná vš tě vnık
́ ů sobotnı́ koncert Milana Peroutky se skupinou Perutě a nedě lnı́ vystoupenı́ Jiř ıh
́ o
Pavlici se skupinou Hradiš ťan. Velkou hudebnı́ show př edvedli pá nové z kapely Navostro a Circus Problem. Své si v programu
naš li i př ıźnivci folku a dechové hudby.
Slavnosti chř estu a vın
́ a letos dık
́ y bohaté mu vyž itı́ pro dě ti př ivıt́aly ve srovná nı́ s loň ský m roč nık
́ em vıće než dvojná sobný poč et
rodin. Dě tské mu programu a zá zemı́ pro rodiny byl vě nová n č lenitý prostor u Zá kladnı́ umě lecké š koly a park u hř iš tě Dě tský svě t.
V sobotu mohli malı́ ná vš tě vnıći zhlé dnout tř i veselé pohá dky Divadla Korá b a v nedě li se své zt na historický ch kolotoč ıćh a
zastř ıĺet si na dř evě né stř elnici. Po celý vık
́ end pak dě ti mohly ř ádit na ská kacım
́ hradu, dalš ı́ program př ipravily mıśtnı́ spolky a k
dispozici byl i ivanč ický Family Point.
Kuchař ské pó dium ovlá dl v sobotu odpoledne š é kuchař Petr Stupka, který ná vš tě vnık
́ ů m př edvedl rozlič né mož nosti ú pravy
chř estu. V nedě li pana Stupku doplnil š é kuchař Př emek Forejt, který si svý m gastronomický m umě nım
́ a osobitý m projevem
okamž itě zıśkal celé publikum.
Krá sné poč ası́ a celková atmosfé ra Slavnostı́ se naplno projevily na usmě vavý ch tvá ř ıćh ná vš tě vnık
́ ů . Chvá la chř estu a vın
́ u!
KIC Ivančice

TIPY NA VÝLETY
Nová zámecká zahrada v Oslavanech
V mě sıći č ervenci mě sto Oslavany dokonč ilo I. etapu projektu revitalizace zá mecké zahrady. Prvnı́ zatě žká vacı́ zkouš ka př iš la
ihned po dokonč enı́ v podobě 311. Karmelské pouti. Pobyt v nové zá mecké zahradě nabıd
́ l ná vš tě vnık
́ ů m nejen krá sné a př ıj́emné
prostř edı́, ale i tradič nı́ vý stavu drobné ho zvı́řectva, malé obč erstvenı́ a tě m nejmenš ı́m dě tské hř iš tě s atrakcemi.
Nepř ehlé dnutelný m prvkem je prá vě nové dě tské hř iš tě , tematicky zamě řené na vzpomın
́ ku na mıśtnı́ doly a na historii vů bec.
Tř i vě že na hř iš ti reprezentujı́ doly, lanovka př ipomın
́ á starou drá hu, která vozila uhlı́ do elektrá rny, a okolo je cesta pravě kem,
kde dě ti mohou najıt́ trilobity nebo dinosaura. Revitalizace zahrady od srpna pokrač uje II. a III. etapou souč asně , př i nichž
vznikne biotop s vodnım
́ dě tský m svě tem, tenisové kurty nebo workoutové hř iš tě . Dohromady za ú pravy mě sto zaplatı́ 44
milionů korun, hotovo má bý t př ıś̌tı́ rok v dubnu.

Nová vyhlídka Oslavany - Hradiště „Náporky"
Vý šinné sıd
́ liš tě Horá kovské kultury ze starš ı́ doby ž elezné (halš tatské ) z obdobı́ pozdnı́ doby
halš tatské 500 – 420 pr.̌ n. l. Nachá zı́ se asi pů l kilometru severozá padně od stř edu obce nad
ř ekou Oslavou, v nadmoř ské vý šce 245-255m. Nevelký hř bet, tá hnoucı́ se ve smě ru JV – SZ je
obté ká n z vý chodu potokem Balinkou, ze zá padu Ketkovický m potokem, oba toky se pak
nedaleko vlé vajı́ do ř eky Oslavy. Ná vrš ı́ Ná porky se k zá padu a vý chodu prudce lá me do ú dolı́
obou potoků , k jihový chodu sestupuje prudč eji, k severozá padu pozvolně ji. Na JV sestupu je
hř bet Ná porek př eťat 15m dlouhý m a té mě ř 10m š iroký m př ık
́ opem s valem navrš ený m na
jeho vně jš ı́ straně . Na SZ poklesu se nalé zá pů lkruhovitý, hř bet př etın
́ ajıćı́ př ık
́ op (dé lka 25m,
š ıŕ̌e 5m) s valem na vně jš ı́ straně a ve vzdá lenosti asi 12m dá le k SZ druhý př ık
́ op (dé lka 8 –
10m) s valem z vně jš ı́ strany a ješ tě jeden, dnes již sotva znatelný př ık
́ op. Uprostř ed hř betu je
ploš ina o rozmě rech 22 x 11 m – vlastnı́ akropole hradiska. Tato plocha je dnes zarostlá , ale
byla rozruš ena novodobý mi zá sahy (stá val tu vě trný mlý n, za druhé svě tové vá lky se tu kopaly
zá kopy). Hradisko objevil a prozkoumal již poč átkem 80. let 19.stoletı́ oslavanský badatel
Vá clav Capek. Byly vysledová ny č tyř i sıd
́ liš tnı́ objekty v mıśtě samotné ho hradiska a zjiš tě na
kulturnı́ vrstva o mocnosti 20 až 100 centimetrů . Artefakty jsou také obsaž eny v ná sypech
valů , které dle V. Capka obsahujı́ fragmenty lidský ch pozů statků , př edevš ı́ m na
severový chodnım
́ svahu. Z poč etný ch dochovaný ch ná lezů je nutno uvé st na prvé m mıśtě
pozdně -halš tatskou keramiku, dá le př esleny, hvě zdicovitý zá vě sek, zá važ ı,́ kusy mazanice s otisky š tıp
́ aný ch dř ev, zbytky č ervené
mazanice z hlině ný ch pecı,́ hlině nou pintaderu, zlomky hlině ný ch terč ů, kamenný brousek, kamenný drtič , kus bronzové slitiny,
ž eleznou strusku, kostě né hroty, hladidla ze zvıŕ̌ecıćh ž eber, opracované parož ı́ a zvıŕ̌ecı́ kosti (vepr,̌ divoč ák, srnec, jelen, medvě d,
bobr, jezevec, koza). Dık
́ y zıśkané mu materiá lu lze osıd
́ lenı́ tohoto vý šinné ho sıd
́ liš tě datovat do obdobı́ kultury horá kovské z
doby halš tatské . Lze vš ak usuzovat i na dř ıv́ě jš ı́ osıd
́ lenı́ té to lokality, a to již v obdobı́ jeviš ovické kultury z pozdnı́ doby kamenné
(3 000 - 2 700 pr.̌ n. l.). Př ejeme krá sné vý hledy na Mě sto Oslavany.
Pokračování na str. 9
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Oslavany do třetice: Permonium se rozrůstá, přijďte se podívat –
pozvánka pro nejmenší děti
V sobotu 26. kvě tna byl otevř en zbrusu nový, barevný a relaxač nı́ park v Permoniu s ná zvem
Duhový svě t, urč en pro nejmenš ı́ dě ti. Duhový svě t vá s okouzlı́ vodnım
́ i prvky, atrakcemi i
interaktivnı́ pohá dkovou hrou „Duhová kapka".
Celý m parkem vá s prová zı́ duhová vıĺa Permın
́ a se svý mi kouzly, š esti bratry permonık
́ ya
č arodě jem Cernobohem, který vš echny stvoř il. A protož e Permın
́ a byla holka a ne kluk,
vyhnal ji č arodě j Cernoboh z podzemnı́ tě žnı́ vě že nahoru na zem, kde nikdy př edtım
́ nebyla.
Poprvé uvidě la slunıć̌ko, oblohu, chodila po trá vě , koukala se na nebe. Slunıć̌ko a voda
doká zaly vytvoř it na trá vě krá sné barevné kapky, tolik př ipomın
́ ajıćı́ drahokamy bratrů
permonık
́ ů . Permın
́ a se usıd
́ lila v nové vodnı́ vě ži, př ipomın
́ ajıćı́ majá k a č asem se sama
nauč ila vytvá ř et barevný duhový svě t, př iř azovala rostliná m, zvıŕ̌átků m i rů zný m vě cem
barvy, aby svě t nebyl jen č erno-bıĺý a stala se na zemi i mezi permonık
́ y velmi oblıb
́ enou.
Potř ebovala k tomu jen č istou vodu, slunıć̌ko a kouzelnou pıśnič ku, kterou si př i prá ci
prozpě vovala. Nakonec z vody a drahokamů od permonık
́ ů vytvoř ila i tu nejvě tš ı́ duhu, duhu
na obloze. Když to č arodě j Cernoboh zjistil, rozhně val se a permonık
́ y i Permın
́ u uvě znil v
podzemı.́ Také v Duhové m svě tě nastraž il plno př eká ž ek, uzamkl prameny vody ve vodnı́
vě ži a aby se k nim nikdo nedostal, postavil př ed vstup do vodnı́ vě že velké ho oš klivé ho
draka. Permın
́ a př estala zpıv́at a mıśto kouzelné pıśnič ky se č asto z rů zný ch mıśt ozý vá jejı́
smutný plá č . Vydá te-li se v Duhové m svě tě po sprá vné stopě , dovedou vá s slzy Permın
́ y
(barevné duhové kapky) k tajemné jeskyni, kde je Permın
́ a uvě zně ná . Ceká zde na vš echny
dobré lidské bytosti, které ji svý m ú smě vem postupně navrá tı́ sıĺu vymanit se z temné ho
vě zenı.́ Z nalezený ch barevný ch kapek sestavte duhu, která vá m vchod do tajemné jeskyně
otevř e. Pomů ž ete tak nejen Permın
́ ě , ale celé mu naš emu svě tu, aby byl zase krá sný a
barevný. A Permın
́ a… ta se vá m za to urč itě odmě nı.́
(úryvky z textu paní PhDr. Aleny Lubasové Ph.D. z Permonia)

„Rozhled" po Mikroregionu
Vyhlídka U Antoníčka v Dolních Kounicích

Vyhlídka Zavřelovo panorama v Ketkovicích

Otevírací doba: volně přístupná

Otevírací doba: volně přístupná

Rozhledna Na Oklikách Ivančice
Otevírací doba: volně přístupná
Pokračování na str. 10
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Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně

Těžní věž Kukla v Oslavanech

Otevírací doba: omezená

Otevírací doba: omezená
Ná vš tě vnı́ provoz je
celoroč nı,́ rozhledna
je zpř ıśtupně na
ná sledujıćım
́
způ sobem:
BŘEZEN–ČERVEN:
otevř eno soboty,
nedě le a svá tky
od 10.00 do 17.00 hod.
ČERVENEC-SRPEN:
otevř eno kaž dý den
mimo Pondě lı́
od 10.00 do 17.00 hod.
ZÁŘÍ-ŘÍJEN:
otevř eno soboty,
nedě le a svá tky
od 10.00 do 17.00 hod.
LISTOPAD-ÚNOR:
otevř eno Nedě le
od 13.00 do 15.00 hod.

V př ıp
́ adě nepř ıźnivé ho poč ası́ (silný vıt́r, bouř ka, vá nice ) bude rozhledna
uzavř ena! Mimo tyto hodiny lze domluvit ná vš tě vu pro skupinu osob nad
10 lidı́ př edem na telefonnım
́ č ıśle 777 805 820 nebo př ım
́ o u rozhledny s
jejım
́ sprá vcem.

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN:
PO-PA (organizované skupiny po
domluvě ), SO-NE-SVATKY
10.00-18.00 hod.
ČERVENEC, SRPEN:
9.30-18.30 hod.
ZÁŘÍ, ŘÍJEN:
PO-PA (organizované skupiny po
domluvě ), SO-NE-SVATKY
10.00-18.00 hod.
LISTOPAD–BŘEZEN:
Vstup pro organizované skupiny
mož ný po př edchozı́ domluvě pouze
do Tě žnı́ vě že.
Poslednı́ vstup ná vš tě vnık
́ ů do vě že
je nejpozdě ji 1 hodinu, parku 2
hodiny a do hry nejpozdě ji 2,5
hodiny př ed zavıŕacı́ dobou.
Tel.: +420 546 492 219
Mobil: +420 724 380 529
e-mail:hermanova@st-os.cz

Vyhlídka Hradiště „Náporky" v Oslavanech
Otevírací doba: volně přístupná

Rozhledna Alfonse Muchy v Ivančicích
Otevírací doba: volně přístupná
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SVČ IVANČICE – OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI AKCEMI
Roztančili jsme Horizont
V nedě li 29. dubna 2018 probě hl ve venkovnıćh prostorá ch
SVC Ivanč ice již 3. roč nık
́ Dne tance, v tento den se svá tek
tance slavı́ po celé m svě tě . S ná mi jej př iš lo oslavit 140 divá ků
a svý m taneč nım
́ a pohybový m vystoupenım
́ nejrů zně jš ıćh
stylů (street dance, maž oretky, parkour a free run) podpoř it
kolem 100 vystupujıćıćh. Tito mladı́ taneč nıći a taneč nice
společ ně s divá ky se pustili do ná cviku společ né taneč nı́
choreogra ie lashmob. Po celou dobu akce byl př ipraven
doprovodný program, jako malová nı́ na oblič ej, tvoř ivá dıĺná ,
dě tský koutek, ská kacı́ hrad, fotokoutek s polaroidem, malý
jarmark př ipravený dě tmi a vedoucım
́ i z taneč nıćh krouž ků a
obč erstvenı́ . Ná dherné poč ası́ podpoř ilo př ı́ j emnou
atmosfé ru nedě lnıh
́ o odpoledne.

Den dětí v Ivančicích
Zač átkem č ervna se slavil Meziná rodnı́ den dě tı.́ Proto prá vě
jim byl v sobotu 2. 6. na Horizontu př ipraven odpolednı́
program, který m prová zeli Mickey Mouse a jeho kamará dka
Minnie. Nechybě la kaž doroč nı́ pohá dková cesta, kdy na 10
stanoviš tıćh byl př ipraven pohá dkový ú kol, ně kdy snadný,
jindy tě žšı,́ se který m malý m ná vš tě vnık
́ ů m pomá haly bytosti
z pohá dek nejen klasický ch, ale také ú plně nový ch
modernıćh. Potkat jste tak mohli tř eba Popelku, Vč elku Má ju,
Pata a Mata, Alenku z ř ıś̌e divů nebo Spongeboba, Coco č i
Vaianu. Bě hem odpoledne si mohli menš ı́ i vě tš ı́ dě ti ově řit
svoji fyzič ku př i Army challenge na rů zný ch př eká ž ká ch,
vyzkouš et paintball nebo slalomovou drá hu na š lapacı́ch
ká rá ch, odrá ž edlech nebo kolobě žká ch. Dě ti si urč itě už ili i
pohá dkové př edstavenı́ Divadla Hruš ka, kdy pohá dky byly
vlastně dvě - Cervená Karkulka a Pernık
́ ová chaloupka. Dě ti se
zapojovaly, zasahovaly do hry, hlasitě komunikovaly,… Vtipná
podıv́aná to byla i pro dospě lé . Po celou dobu akce probıh
́ alo
malová nı́ na oblič ej a ve tvoř ivé dıĺně jsme vyrá bě li masky.

Make Yourself Visible
Ahoj, rá d bych napsal pá r vě t o kurzu, které ho jsem se ú č astnil
zač átkem č ervna od SVC Ivanč ice s ná zvem Make Yourself
Visible (volně př elož eno Zviditelni se). Bylo ná s kolem 30
ú č astnı́ků z 12 zemı́ (Ceská republika, Armé nia, Polsko,
Ně mecko, Ukrajina, Portugalsko, Gruzie, Bě lorusko,

Maďarsko, Makedonie, Rusko a Recko) a po dobu 8 dnů jsme
se neformá lně uč i li, jak zviditelnit naš e organizace,
prezentovat je online a navazovali jsme meziná rodnı́
spoluprá ci. Po př ıj́ezdu se ná m dostalo aktivit, které ná s
ú č astnı́ky sezná mily mezi sebou a vytvoř ily př átelskou
atmosfé ru. Toto jsme velice ocenili, protož e v ná sledujıćıćh
dnech jsme se cıt́ili komfortně př i vyjá dř enı́ svý ch ná zorů ,
nebá li se ptá t a komunikovat s organizá tory. Také to velice
pomohlo diskuzi mezi ná mi ú č astnık
́ y, kdy jsme i ve volné m
č ase diskutovali nad tım
́ , jak co nejefektivně ji zviditelnit naš e
organizace na internetu. Po tě chto seznamovacıćh aktivitá ch
jsme se pustili do problematiky online prezentace. Byly ná m
př edstaveny online ná stroje a sezná mili jsme se s jejich
ovlá dá nı́m. Mimo ná stroje, které ná m byly př edstaveny
trené ry, zde bylo mnoho ná strojů př edstaveno ú č astnık
́ y,
kteř ı́ s nimi pracujı́ a majı́ dobrou zkuš enost. Nauč ili jsme se
také jak napsat text pro sociá lnı́ mé dia, jak vytvoř it
infogra iku, natoč it a editovat video, prezentovat naš e
organizace gra icky na sociá lnı́ch sı́tı́ch a komunikovat s
veř ejnostı.́ Na zá vě r toho vš eho ná s č ekala prá ce. Vš echno, co
jsme se nauč ili v rá mci tré ninku, jsme vlož ili do online kurzu,
na který se mů ž e př ihlá sit kdokoliv z veř ejnosti. Což mi př iš lo
jako vý borný ná pad, neboť jednak utvrdım
́ e to, co jsme se na
kurzu nauč ili tım
́ , ž e to budeme uč it ostatnı.́ Druhak z toho
bude mıt́ veř ejnost dalš ı́ už itek tım
́ , ž e vě domosti budou
nejenom mezi ná mi ú č astnık
́ y, ale i mezi š irokou masou lidı́ z
rů zný ch organizacı́. I když samotný kurz skonč il, mezi
ú č a stnı́ k y je stá le bohatá komunikace. Hlavnı́ té ma je
zejmé na propagace naš eho online kurzu, ať se dostane do
pově domı́ co nejvıće lidı.́ Tak ná m drž te palce. RV

T-Mobile Olympijský běh v
Ve stř edu 20. č ervna se konala nejvě tš ı́ bě žecká akce v Ceské
republice T-Mobile Olympijský bě h 2018. Také v letoš nım
́
roce se př idali bě žci v Ivanč icıćh. V 18.00 hodin se jich na start
postavilo 165, aby absolvovali svoji trať. Nejmenš ı́ dě ti bě žely
400m, starš ı́ 800m po ová lu mıśtnıh
́ o fotbalové ho stadionu.
Pro dospě lé byly př ipraveny tratě 2,5 a 5 km, které vedly v
krá sné m prostř e dı́ v blı́ z kosti ř e ky Jihlavy. Delš ı́ trať
pokrač ovala po druhé m bř ehu ř eky, kolem Kumá nu, smě rem
na Ně mč ice a zpě t př es Malovansko na stadion, kde bě žce
vıt́ali a povzbuzovali divá ci, kteř ı́ zajistili velice př ıj́emnou
atmosfé ru. Dě tı́ bě želo vıće jak 50, ž en 64 a muž ů 50. Svojı́
ú č astı́ podpoř ili myš lenku té to akce, kterou je propagace
sportu a zá roveň registracı́ př ispě li na nadaci, ta pomá há
sportovat dě tem, jejichž rodič ům chybı́ inanč nı́ prostř edky
na jejich sportovnı́ aktivity. Nejde př itom pouze o vý jimeč ně
talentované dě ti. Rozhodujı́ c ı́ je, aby dě ti mě ly chuť
pravidelně sportovat. Obdiv zasluhujı́ vš ichni bě žci, který m
dě kujeme za ú č ast, protož e v takové m poč ası́ to nebylo
jednoduché . Dık
́ patř ı́ také fotbalové mu klubu FC Ivanč ice za
poskytnutı́ zá zemı́, Mě stské policii Ivanč ice za asistenci
bě hem akce, Atletické mu klubu Ivanč ice za velkou pomoc př i
mě řenı́ a zá pisu vý sledků a vš em, kteř ı́ s touto akcı́ pomá hali.
Pokračování na str. 16
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SVČ IVANČICE – OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI AKCEMI
Léto s Horizontem
Na letoš nı́ lé to jsme př ipravili 10 pobytový ch a 25 př ım
́ ě stský ch tá borů . Letnı́ pobyty byly urč eny nejen pro dě ti, ale také pro
dospě lé zá jemce, kteř ı́ hojně tuto mož nost využ ıv́ali a vydali se s ná mi na cesty. Již koncem č ervna zač ın
́ al prvnı́ ze dvou termın
́ ů
pobytu u moř e v Chorvatské Podaci. Ná sledoval tá bor pro sportovce v Ujezdě u Rosic a tá bor s koň mi, který probıh
́ al v Ivanč icıćh,
a za koň mi jsme jezdili do Hrubš ic. V Otrokovicıćh si lé to už ıv́ali sportovci společ ně s „ná ctiletý mi". Na té to zá kladně je na dva
tý dny vystř ıd
́ aly maminky i babič ky s dě tmi s celotá borovou pohá dkou Odvá ž ná Vaiana. Již tradič ně jsme zavıt́ali do Zblovic na
tá borovou zá kladnu do krá sné ho ú dolı́ nad Vranovskou př ehradou a na dalš ı́ chorvatskou prosluně nou destinaci - Orebič .
Př ım
́ ě stské tá bory se konaly nejen v Ivanč icıćh, ale také v Dolnıćh Kounicıćh, Nový ch Brá nicıćh a na Kratochvilce. Navš tě vovali je
př edš kolnı́ dě ti i š kolá ci, kteř ı́ si už ıv́ali hry, zá bavu, tvoř enı,́ sport, rů zné pohybové aktivity nebo tř eba tanec. Dě ti nebo jejich
rodič e vybıŕali tá bory nejen podle zamě řenı́ (tvoř enı,́ tanec, vš eobecné ), ale také podle té matu. V naš ı́ nabıd
́ ce byly tá bory s
š iroký m programový m zamě řenım
́ , napr.̌ Smoulové , Trollové , Pirá ti, Cesta kolem svě ta, Keltská osada, Afrika, Cirkus, Olympijské
hry a mnoho a mnoho dalš ıćh. Ně kteř ı́ rodič e využ ili i slevy na tá bory z dotace mıśtnı́ akč nı́ skupiny a evropské ho fondu. Jsme
rá di, ž e jsme mohli té mě ř tisıćovce zá jemců př ipravit program na letoš nı́ prá zdniny.

SVČ IVANČICE – PŘIPRAVUJEME:
Zač átkem nové ho š kolnıh
́ o roku majı́ dě ti i dospě lı́ rů zné ho vě ku mož nost vybıŕat a souč asně se př ihlaš ovat do zá jmový ch
krouž ků SVC Ivanč ice. Ti, kdo se chtě jı́ uč it nový m dovednostem nebo se zdokonalovat v oblasti své ho zá jmu, mohou navš tě vovat
hodiny tance, hudby, jazyků , tvoř enı,́ keramiky, techniky nebo rů zný ch sportů . S nový m š kolnım
́ rokem je také zahá jena č innost
Mateř ské ho a rodinné ho centra Klubıć̌ko a Dě tské ho centra, což je zá bavná š količ ka pro dě ti od 1,5 roku a klubů mlá dež e. Pro
starš ı́ dě ti a mlá dež bude po prá zdniná ch opě t otevř en FreeZ klub, ten se nachá zı́ v prostorá ch Informač nıh
́ o centra pro mlá dež na
Země dě lské ulici. Mlá dež nıći mohou také navš tě vovat akce a aktivity New Bej Clubu v Nový ch Brá nicıćh a Kó nus klubu v Dolnıćh
Kounicıćh.
Kompletnı́ nabıd
́ ku krouž ků a dalš ıćh aktivit naleznete na naš ich strá nká ch (www.svcivancice.cz), př ıp
́ adně informace
obdrž ıt́e na recepci SVC Ivanč ice, Země dě lská ulice.
Pokračování na str. 17
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Přehled nejvýznamnějších akcí
ZÁŘÍ
1.9.
1.-2.9.
2.9.
8.9.
8-9.9.
9.9.
15.9.
15.-16.9.
22.9.
28.9.
28.9.
28.9.
28.-29.9.
29.9.
29.9.

Dolnı́ Kounice - Historické slavnosti Rosa coeli –
20. vý roč ı́ mě sta (mě sto DK)
Ivanč ice-Letkovice - Obnovené Letkovské hody
Nové Brá nice - Zarážení hory (Nové Brá nice)
Cuč ice - Rozmarýnové hody
Oslavany - XX. Oslavanské historické slavnosti
Dolnı́ Kounice - Zarážení hory
(Bratrstvo vinarů a kopá č ů 1737)
Ivanč ice - 6. ročník Běhu na Boží Horu
(Atletický klub Ivanč ice)
Moravské Brá nice - Rozmarýnové hody
(obec Moravské Brá nice, SDH)
Cuč ice - Noční soutěž (SDH Cuč ice)
Dolnı́ Kounice - Posezení u cimbálky (Kounič an, z. s.)
Oslavany - Zamykání Templářské cyklostezky
Ivanč ice - 32. ročník Ivančické hodinovky
(Atletický klub Ivanč ice)
Ivančice - Svatováclavské trhy a grilfest (Sobota)
(KIC Ivančice)
Nová Ves - Rozmarýnové hody
Dolnı́ Kounice - Svatováclavské hody (Kounič an, z. s.)

ŘÍJEN
5.10.
5.10.
6.10.
6.10.
6.10.
7.-8.10.

Ivanč ice - „Výstava FotKI" (fotoklub FotKI) 5.10.-5.11.
Ivanč ice - Ať žijí duchové (SVC Ivanč ice)
Mě lč any - „Švestky všelijak" (Obec Mě lč any)
Oslavany - XXXVIII. Oslavanský podzimní kros
Ivanč ice - Drakiáda (Juná k Ivanč ice)
Nové Brá nice - Rozmarýnové hody
(TJ Sokol Nové Brá nice)
12.10.
Dolnı́ Kounice - Burza dětského oblečení (Luskoun, z.s.)
12.10. Dolnı́ Kounice - Dolnokounická drakiáda (mě sto DK)
13.-14.10. Ketkovice - Havelské hody (Hasič i Ketkovice)
27.10. Oslavany - Výročí 100 let od vzniku ČSR a bitvy u
Zborova
27.-28.10. Moravské Brá nice - Podzimní výstava drobného
zvířectva (ZO CSCH)
28.10. Dolnı́ Kounice - Ukončení turistické sezóny (mě sto DK)
28.10. Oslavany - Permon Cup 2018
soutě ž v netradič nıćh disciplın
́ á ch (Permonium)

LISTOPAD
2.11.
2.11.

Ivanč ice - Bene iční koncert na podporu pacientů
LDN (Sbor Jednoty bratrské v Ivanč icıćh)
Oslavany - Cesta za světýlkem – lampionový průvod

www.ivancicko.com

září-prosinec 2018

3.11.
10.11.

Dolnı́ Kounice - STRAŠFEST II. (Kó nus klub)
Ně mč ice - Halloween odpoledne pro děti, večer pro
dospělé (SDH Ně mč ice)
Ivanč ice - Výstava Den poezie na Gymnáziu JB
Ivančice (Knihovna Ivanč ice) / 22.10.-21.12.
Ivančice - Pečení mikulášských perníků (SVC Ivančice)
Cuč ice - Setkání se seniory
Dolnı́ Kounice - Adventní dílna (Luskoun, z.s. + spolky)
Ivančice - Rozsvěcení vánočního stromu (KIC Ivančice)

22.11.
24.11.
24.11.
29.11.
30.11.

PROSINEC
1.12.
2.12.
2.12.
2.12.
2.12.
2.12.
2.12.
2.12.
5.12.
5.12.
7.12.
8.12.
8.12.
8.12.
9.12.
9.12.
14.12.
15.12.
15.12.
16.12.
16.12.
21.12.
24.12.
24.12.
24.12.
24.12.
26.12.
31.12.
31.12.
31.12.

Oslavany - Čertovský zámek s vánočním jarmarkem
Dolnı́ Kounice - Adventní trhy a rozsvícení vánočního
stromu (mě sto DK)
Oslavany - Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
Mě lčany - Rozsvěcení vánočního stromu (obec Mě lčany)
Nová Ves - Rozsvěcení vánočního stromu (OU)
Cuč ice - Rozsvícení vánočního stromu
Oslavany-Padochov - Mikulášská nadílka
Ketkovice - Adventní vystoupení Podhoráckého
souboru před radnicí (Podhorá cký soubor obce Ketkovice)
Ivanč ice - Mikuláš na městě (SVC Ivanč ice)
Ivanč ice-Ně mč ice - Mikuláš (SDH Ně mč ice)
Ivanč ice - Adventní odpoledne (KIC Ivanč ice)
Dolnı́ Kounice - Mikulášská nadílka s čertovským
průvodem (mě sto DK)
Ivančice - Fotbalový turnaj o mistra Ivančic (FC Ivančice)
Ivančice - Adventní odpoledne - Kino Ré na (SVC Ivančice)
Hlın
́ a - Adventní koncert v kostele sv. Kunhuty
Cuč ice - Mikulášská nadílka
Ivanč ice - Adventní odpoledne (KIC Ivanč ice)
Moravské Brá nice - Živý betlém (ZO CZS)
Oslavany-Padochov - Vánoční trhy (TJ Sokol Padochov)
Mě lč any - Vánoční koncert v Orlovně (obec Mě lč any)
Dolnı́ Kounice - Adventní koncert (mě sto DK)
Ivanč ice - Adventní odpoledne (KIC Ivanč ice)
Hlın
́ a - Vánoční zpívání u kostela sv. Kunhuty
Dolnı́ Kounice - Vánoční mše (Farnost DK)
Moravské Brá nice - Setkání u Jihlavky
Ivančice - Rozdávání Betlémského světla (Juná k Ivančice)
Cuč ice - Vánoční zpívání a povídání u jesliček
Ivanč ice - Silvestr (SVC Ivanč ice)
Ketkovice - „Svařák" na radnici (obec Ketkovice)
Moravské Brá nice - Silvestrovská zábava s Ozonem
(ZO CSCH)

Každý měsíc aktuální přehled akcí

!!

!

Zajım
́ ajı́ vá s akce a udá losti konané ve vaš em okolı,́ rá di byste se vydali za kulturou
a zá bavou, ale nevıt́e, kam vyrazit? Nechte se inspirovat měsíčním přehledem
akcí, který kaž dý mě sı́c Centrum společ ný ch služ eb zveř ejň uje na svý ch
facebookový ch ( /mikroregionivancicko) a webový ch strá nká ch (www.ivancicko.com).
Pokud i vy nějakou veřejnou akci pořádáte a přejete si ji do přehledu akcí zařadit, rádi ji zveřejníme.
Základní informace o této akci nám můžete zaslat vždy do 25. dne předchozího měsíce, a to na email
zivna@ivancicko.com.
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Veřejné služby na území Mikroregionu Ivančicko
BISKOUPKY
Obecní úřad Biskoupky/Knihovna
Biskoupky 40, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 435 041, 724 185 911
E-mail: obec@biskoupky.cz
www.biskoupky.cz
Úřední hodiny:
Po 17:00-19:00

ČUČICE
Obecní úřad Čučice
Cuč ice 131, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 533 380 003, 725 004 991
E-mail: obec@cucice.cz
www.cucice.cz
Úřední hodiny:
Po 09:00-17:00
St 09:00-11:00, 18:00-19:00
Pá 09:00-11:00
Knihovna
Cuč ice 131, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 607 528 273
E-mail: knihovna@cucice.cz
Půjčovní doba: St 17:00-18:00
Mateřská škola
Cuč ice 21, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 533 380 009
E-mail: ms.cucice@centrum.cz

DOLNÍ KOUNICE
Městský úřad Dolní Kounice
Masarykovo ná mě stı́ 66/2, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 513 030 411
E-mail: info@dolnikounice.cz
www.dolnikounice.cz
Úřední hodiny: Po, St 07:00-12:00, 13:00-17:00
Turistické informační centrum
Masarykovo ná mě stı́ 66/2, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 739 652 980, 513 030 427
E-mail: tic@dolnikounice.cz
Otevírací doba:
Po, St 07:00-12:00, 13:00-17:00
Ut, Ct 07:00-12:00, 12:30-15:00
Pá
07:00-12:30
So, Ne 10:00-17:00 Klá š ter Rosa coeli (pouze v sezó ně ,
kdy je klá š ter otevř en)
V době , kdy nenı́ otevř eno TIC na ná mě stı,́ je turistů m k dispozici
informač nı́ stá nek v klá š teř e Rosa coeli
Klášter Rosa coeli
E-mail: tic@dolnikounice.cz
Aktuá lnı́ otevıŕacı́ doba na www.dolnikounice.cz
Městská knihovna
Tová rnı́ 128/1, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 182
E-mail: knihovna@dolnikounice.cz
www.knihovna.dolnikounice.cz
Půjčovní doba:
Po
10:00-12:00, 13:00-18:00
St, Pá 09:00-12:00, 13:00-17:00
O letnıćh prá zdniná ch v pá tek zavř eno

Hasiči - Dolní Kounice
SDH Dolnı́ Kounice, Masarykovo ná m. 2, Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 420 222, 605 971 416 (velitel)
E-mail: sdhdolnikounice@seznam.cz
Mateřská škola Dolní Kounice
Tová rnı́ 26, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 594, 731 255 518
E-mail: msdolnikounice@seznam.cz
www.msdolnikounice.cz
Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice
Smetanova 2, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 595
Tel.: 546 421 597 (1. a 2. roč nık
́ , ul. U Sboru)
Tel.: 604 141 117 (mateř ská š kola)
E-mail: info@zsdolnikounice.cz
www.zsdolnikounice.cz
KÓNUS KLUB pro děti a mládež
Kabiny na malé m hř iš ti, 50 metrů za klá š terem
Tel.: 546 451 292
E-mail: konusklub@gmail.com
www.konusklub.wix.com/konus
Otevírací doba: Po-Pá 15:00-19:00
Česká pošta
Masarykovo ná mě stı́ 142/10, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 109
Úřední hodiny: Po-Pá 08:00-11:00, 13:00-17:00
Římskokatolická farnost Dolní Kounice
Masarykovo ná mě stı́ 20, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 210 210
E-mail: karelkounice@seznam.cz
www.farnostkounice.webnode.cz
DKM MORAVIA a. s.
(Vodovody a kanalizace Dolní Kounice, Mělčany)
Masarykovo ná m. 142/10, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 731 491 649, 539 094 211
E-mail: info@dkmmoravia.cz
V PRIPADE HAVARIE VOLEJTE: 605 516 960, 733 765 060
Úřední hodiny:
Po 08:00-12:00
St 08:00-12:00, 13:00-17:00

HLÍNA
Obecní úřad Hlína
Hlın
́ a 19, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 421 129, 546 410 205, 723 095 552
www.obec-hlina.cz
ou.hlina@worldonline.cz
Úřední hodiny:
Po 16:00-18:00
St 07:30-11:30, 13:00-17:00
Pá 16:00-19:00
Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně
Tel.: 723 095 552
Otevírací doba rozhledny:
Bř ezen-č erven 10:00-17:00 (So, Ne, svá tky)
Cervenec-srpen 10:00-17:00 (kaž dý den kromě pondě lı)́
Zá ř ı-́listopad 10:00-17:00 (So, Ne, svá tky)
Listopad-ú nor 13:00-15:00 (Ne, svá tky)
Obecní knihovna na Hlíně
Bý valé prostory obecnı́ š koly
Tel.: 607 665 625
Půjčovní doba: St 16:00-18:00
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IVANČICE
Městský úřad Ivančice
Palacké ho ná mě stı́ 196/6, 664 91 Ivanč ice
E-mail: info@muiv.cz
www.ivancice.cz
Úřední hodiny: Po, St 07:30–11:30, 12:30–17:00
(Odbor sprá vnıćh č innostı́ navıć č tvrtek 07:30–11:30, 12:30–14:00)
Budova na Palackého nám. 196/6
Odbor vnitřních věcí, tel.: 546 419 411 (sekretariá t starosty a
mıśtostarosty), tel.: 546 419 412 (sekretariá t tajemnice),
tel.: 546 419 413 (podatelna)
ź Odbor informačních systémů, tel.: 546 419 488
ź Odbor plánovací a inanční, tel.: 546 419 420
ź Odbor investic, správy majetku a právní, tel.: 546 419 430
ź Televizní studio, tel.: 546 419 440
ź Odbor regionálního rozvoje, tel.: 546 419 460
ź Odbor životního prostředí, tel.: 546 419 470
ź Živnostenský úřad, tel.: 546 419 480
ź

Budova na Palackého nám. 5/11
ź Odbor sociálních věcí, tel.: 546 419 490
(více informací viz kapitola Sociální služby)
Budova na P. Bezruče 1014/4
Odbor správních činností, tel.: 546 419 511 (sekretariá t)
Oddělení dopravy
Zkuš ebnı́ komisar,̌ tel.: 546 419 531
Evidence vozidel + technik, tel.: 546 419 532
Evidence vozidel + technik, tel.: 546 419 533
Evidence ř idič ů, tel.: 546 419 534, 536
Silnič nı́ sprá vnı́ ú ř ad, tel.: 546 419 537
ź
Oddělení správní
Trvalý pobyt, tel.: 546 419 544
Cestovnı́ pasy, tel.: 546 419 541
Obč anské prů kazy, tel.: 546 419 542
Evidence obyvatel, tel.: 546 419 543
Dopravnı́ př estupky, tel.: 546 419 553, 554
Radar, tel.: 546 419 522
ź
ź

Kulturní a informační centrum Ivančice
(expozice Vladimıŕa Menš ık
́ a, expozice Alfonse Muchy)
Palacké ho ná m. 9, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 870
E-mail: kic.ivancice@seznam.cz
www.kic.ivancice.cz
Provozní doba:
Po, St
09:00-12:00, 13:00-17:00
Ut, Ct, Pá 09:00-12:00, 13:00-16:00
So, Ne
13:00-17:00
So a Ne v č ervenci a srpnu 09:00-12:00, 13:00-17:00
DPS - dům s pečovatelskou službou Ivančice
Na Uvoze 5, 664 91 Ivanč ice
(více informací viz kapitola Sociální služby)
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Na Spojce 1, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 439 311
Fax: 546 439 398
Provozní doba podatelna:
Po, St 08:00-17:00
Ut, Ct 08:00-15:30
Pá
08:00-14:00
Provozní doba pokladna:
Po, St 08:00-11:30, 13:00-16:00
Úřad práce Ivančice
Siroká 16, 664 91 Ivanč ice
(více informací viz kapitola Sociální služby)
Požární stanice Ivančice
Tesař ovo ná mě stı́ 7, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 950 626 122
E-mail: martin.skoda@ irebrno.cz
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Policie ČR
Josefa Vá vry 30, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 974 626 441
E-mail: bo.oop.ivancice.podatelna@pcr.cz
Městská policie
Palacké ho ná mě stı́ 1013/12, 66491 Ivanč ice
Tel.: 546 419 468
Mobil hlıd
́ ka: 724 057 924
E-mail: mestska.policie@ivancice.cz
Dopolednı́ služ by: Po-Pá 06:00-14:00
Noč nı́ služ by: Ut-Ne 22:00-6:00
Nemocnice Ivančice
Siroká 16, 664 91 Ivanč ice
Telefon ú stř edna: 546 439 411
Sekretariá t ř editele: 546 439 402
E-mail: sekretariat@nspiv.cz
www.nspiv.cz
Městské lesy
Há jenka Na Ré ně 8/1243, 664 91 Ivanč ice
Dalibor Lang, tel.: 603 963 487
E-mail: mestskelesy.ivancice@seznam.cz
Knihovna
Mjr. Nová ka 7, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 585
E-mail: info@knihovna.ivancice.cz
www.knihovnaivancice.cz
Půjčovní doba:
Po, St, Pá 08:30-12:00, 13:00- 18:00 (dě ti 13:00-17:00)
č ervenec-srpen v pá tek zavř eno
Kino Réna
Palacké ho ná mě stı́ 12, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 469, 736 601 631
E-mail: postakinorena@quick.cz
www.kinorena.cz
Římskokatolická farnost Ivančice
Palacké ho ná m. 9/21, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 591, 731 428 365
E-mail: pavelromer@seznam.cz
www.farnostivancice.cz
Česká pošta
Komenské ho ná mě stı́ 21/9, 66491 Ivanč ice
Tel.: 546 435 815
Provozní doba: Po-Pá 08:00–12:00, 13:00-18:00
Městská sportovní hala
Rybá ř ská 33, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 452 111
E-mail: novakova@muiv.cz
Provozní doba MSH: Po-Ne 07:00- 22:00
Odpadní dvůr
U č istıŕny odpadnıćh vod na Ré ně
Provozní doba:
Letní čas (cca duben–říjen)
Po, St, Ct, Pá 16:00-19:00
So 09:00-12:00
Zimní čas (cca listopad – březen)
Po, St, Ct, Pá 14:00-17:00
So 09:00-12:00
Vodárenská akciová společnost, a. s.
B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 435 427
Pohotovost voda nonstop - tel.: 606 747 420
Pohotovost kanalizace nonstop - tel.: 724 587 334
E-mail: ivancice@vasbv.cz
Provozní doba: St 08:00-12:00, 13:00-17:00
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Středisko volného času Ivančice
Země dě lská 619/2, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 605 278 361 (recepce)
Otevírací doba: Po-Pá 08:00-18:00
E-mail: info@svcivancice.cz
www.svcivancice.cz
www.icmivancice.cz
ICM a FreeZ klub, Ivančice, po-ne 14:00-18:00
Kónus klub, Dolní Kounice, po-pá 15:00-18:00
New Bej Club, Nové Bránice, po-pá 15:00-19:00
Základní umělecká škola A. Muchy
Palacké ho ná m. 27, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 660, mobil: 732 369 174
E-mail: zusamibo@volny.cz
www.zus-ivanč ice.cz
IVANČICE - MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Mateřská škola Na Úvoze Ivančice
Na Uvoze 1, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 504
msnauvozeivancice@seznam.cz
Mateřská škola Chřestová Ivančice
Chř estová 17, Ivanč ice 664 91
Tel.: 546 451 367
E-mail: ms_chrestova_ivancicep@seznam.cz
www.mschrestova.cz
Základní škola a mateřská škola Ivančice-Řeznovice
Reznovice 88, 664 91 Ivanč ice
Tel: 546 451 114
E-mail: zsreznovice@iol.cz
www.zsreznovice.org
Základní a mateřská škola Ivančice-Němčice
www.zsnemcice.cz
E-mail: zsnemcice@seznam.cz
Zá kladnı́ š kola - Skolnı́ 230/34, 664 91 Ivanč ice-Ně mč ice,tel.: 546 451 980
Mateř ská š kola - Ně mč ice 92, tel.: 546 451 468 / Alexovice - Tová rnı́
168/16, tel.: 546 452 408, e-mail: msalexovice@seznam.cz
Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
Na Brně nce 1, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 236
www.zstgmivancice.cz
Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice
Rů ž ová 7, 664 91 Ivanč ice
I. stupeň tel.: 546 451 583, II. stupeň tel.: 546 451 584
E-mail: zsvmivancice@seznam.cz
www.zsvm.cz
Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice
Siroká 42, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 931
E-mail: spec.sk.iva@volny.cz
www.specskiva.cz
IVANČICE - STŘEDNÍ ŠKOLY
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice
Lá ny 2, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 110
E-mail: musil@gjbi.cz
www.gjbi.cz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
Ná m. Klá š ternı́ 127, 672 01 Moravský Krumlov
Tel.: 515 322 239
E-mail: sou.mkrumlov@zn.orgman.cz
www.ssmk.eu
Odloučené pracoviště Ivančice
Krumlovská 25, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 831

www.ivancicko.com

KETKOVICE
Obecní úřad Ketkovice
Ketkovice 87, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 450 300
E-mail: ketkovice@volny.cz
www.ketkovice.cz
Úřední hodiny:
Po 08:00-12:00, 13:00-15:00
St 08:00-12:00, 13:00-15:00, 18:00-19:00
Pá 18:00-19:00
Základní škola a mateřská škola Ketkovice
www.zsketkovice.cz
Zá kladnı́ š kola (Ketkovice 146, 664 91 Ivanč ice)
Tel.: 515 532 955
E-mail: zsamsketkovice@seznam.cz
Mateřská škola (Ketkovice 212, 664 91 Ivanč ice)
Tel.: 515 532 956

KUPAŘOVICE
Obecní úřad Kupařovice
Kupař ovice 44, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 490
E-mail: obec.kuparovice@seznam.cz
www.kuparovice.cz
Úřední hodiny:
Ut 8:00-12:00, 16:00-19:00
Ct: 8:00-12:00

MĚLČANY
Obecní úřad Mělčany
Mě lč any 163, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 416
E-mail: obec@melcany.cz
www.melcany.cz
Úřední hodiny:
Po, St 08:00-17:00
Ut, Ct 08:00-14:00
Pá
08:00-13:00
Mateřská škola Mělčany
Mě lč any 82, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 725 111 404
E-mail: ms.melcany@melcany.cz

MORAVSKÉ BRÁNICE
Obecní úřad Moravské Bránice
Moravské Brá nice 325, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 622
E-mail: podatelna@moravskebranice.cz
www.moravskebranice.cz
Úřední hodiny:
Po 08:00-12:00, 14:00-18:00
St 08:00-12:00, 14:00-18:00
Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice
Moravské Brá nice 74, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 680, 724 313 683 (zá kladnı́ š kola),
533 386 502 (mateř ská š kola)
E-mail: zsmorbranice@seznam.cz
www.zsmorbranice.sweb.cz
Obecní knihovna Moravské Bránice
Moravské Brá nice 74, 664 64 Dolnı́ Kounice
E-mail: knihovna@moravskebranice.cz
www.moravskebranice.knihovna.cz
Půjčovní doba:
Ct 17:00-19:00

21

Zpravodaj Mikroregionu Ivančicko | září 2018
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NĚMČIČKY
Obecní úřad Němčičky
Ně mč ič ky 39, Ně mč ič ky 664 66
Tel.: 546 421 510; e-mail: nemcicky@nemcickyubrna.cz
www.nemcickyubrna.cz
Úřední hodiny: St 15:00-19:00
Mateřská škola Němčičky
Ně mč ič ky 59, 664 66 Ně mč ič ky
Tel.: 546 421 200, e-mail: skolka@nemcickyubrna.cz

NOVÁ VES
Obecní úřad Nová ves
Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 423 268, e-mail: novaves@c-box.cz
www.novaves-bv.cz
Úřední hodiny: Po 07:30-12:00, 16:00-17:00; St 07:30-12:00
Knihovna
Obecnı́ ú ř ad Nová Ves – 1. poschodı́
Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves
E-mail: novaves.knihovna@email.cz
Otevírací doba: Pá 16:15-20:00
Základní škola a mateřská škola Nová Ves
Nová Ves 18, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 423 202 (ZS), 546 423 225 (MS)
E-mail: zsamsnovanve@seznam.cz
www.zsamsnovaves.cz
Česká pošta
Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 423 201
Otevírací doba:
Po, St 07:30-9:30, 13:00-17:30
Ut, Ct 07:30-9:30, 13:00-16:00
Pá
07:30-9:30
Bazén - školní sportovní areál Nová Ves
Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 425 411, 546 423 268
www.novaves-bv.cz
Otevírací doba:
Po, St, Pá 14:00-21:00
Ut
14:00-19:00, 19:30-20:30 vodnı́ intervalové cvič enı́
Ct
14:00-19:00, 19:15-20:00 aquaaerobic
So, Ne
10:00-21:00

NOVÉ BRÁNICE
Obecní úřad Nové Bránice
Nové Brá nice 7, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 621; e-mail: podatelna@novebranice.cz
www.novebranice.cz
Úřední hodiny: Po, St 08:00-12:00, 13:00-17:00
Obecní knihovna
Nové Brá nice 7, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 603 102 225
Půjčovní doba: Ct 16:00-18:00 (po dobu letnıćh zavř eno)
Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice
Nové Brá nice 131, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 646 (ř editelna), 720 033 479 (ZS), 720 033 475 (MS)
E-mail: info@zsnovebranice.cz
www.zsnovebranice.cz
New Bej Club – volnoč asový klub pro dě ti a mlá dež
Nové Brá nice 7, 664 64 Nové Brá nice (budova OU)
Tel.: 773 627 054; e-mail: newbejclub@email.cz
www.newbejclub.webnode.cz
Otevírací doba: Po-Pá 15:00-19:00

Kulturní informační středisko Oslavany
Siroká 2, 664 12 Oslavany
Tel: 546 423 283, 604 108 641
E-mail: kis.oslavany@post.cz
Městská policie
Ná m. 13. prosince 2, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 290, 603 372 966
E-mail: mep.oslavany@post.cz
Kino Oslavany
Siroká 204/2, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 018
Základní umělecká škola Oslavany
Ná m. 13. prosince 12, 664 12 Oslavany
Tel.: 605 258 884 (ř editelka),
Tel.: 731 155 683 (zá stupkyně ř editelky)
E-mail: zus.oslavany@quick.cz
www.zusoslavany.cz
MŠ Duha Oslavany
www.ms-duha.cz
ź
Mateřská škola Sportovní
Sportovnı́ 12, 664 12 Oslavany
Tel.: 739 634 103; e-mail: ms-sportovni@volny.cz
MŠ Havířská
Havıŕ̌ská 60, 664 12 Oslavany
Tel.: 739 634 101; e-mail: ms-oslavany-havirska@volny.cz
ź

ź MŠ Padochov
Padochov 164, 664 12 Oslavany
Tel.: 739 634 102; e-mail: ms-oslavany-padochov@volny.cz

Základní škola Oslavany
Hlavnı́ 850/43, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 224 (kancelá ř ), 546 424 068 (ř editelna)
E-mail: zsoslavany@seznam.cz
www.zs-oslavany.selfnet.cz
Dům dětí a mládeže Oslavany
Hybeš ova 3, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 520, 739 634 100; e-mail: info@ddm-oslavany.cz
www.ddm-oslavany.cz
Městská knihovna Oslavany
Hlavnı́ 21 (1. patro), 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 305; e-mail: mk.oslavany@seznam.cz
www.knihovnaoslavany.cz
Půjčovní doba:
Po
08:30-11:30, 12:30-15:30
Ut, Ct zavř eno
St, Pá 08:30-12:00, 13:00-17:00
Muzeum Hornictví a energetiky Rosicko-Oslavanska,
Hasičské muzeum
Zá mek v Oslavanech, Zá mecká 1, 664 12 Oslavany
Tel.: 604 108 641, 546 423 283 (KIS Oslavany)
E-mail: kis.oslavany@post.cz
www.rosicko-oslavansko.cz
Otevírací doba: vık
́ endy od kvě tna do zá ř ı́
Sběrný dvůr Oslavany
ul. Letkovská , 664 12 Oslavany
Otevírací doba:
Po 08:00-12:00
St 13:00-18:00
Pá 13:00-16:00
So 08:00-13:00

OSLAVANY

SENORADY

Městský úřad Oslavany
Ná m. 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 418 411 (sekretariá t); e-mail: oslavany@mboxr.cz
www.oslavany-mesto.cz
Úřední hodiny: Po, St 07:00-11:30, 12:30-17:00

Obecní úřad Senorady
Senorady 120, 675 75 Mohelno
Tel.: 568 642 033; E-mail: obec@senorady.cz
www.senorady.cz
Úřední hodiny: Pá 18:00-20:00
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Přehled sociálních služeb
MěÚ Ivančice - Odbor sociálních věcí
Palacké ho ná m. 5/11, 664 91 Ivanč ice
Vedoucı́ odboru, kurá tor pro dospě lé : Ing. Olga Prokopová ,
tel.: 546 419 490, e-mail: prokopova@muiv.cz
Oddělení sociální práce
Mgr. Irena Sancová , tel. 546 419 492, e-mail: sancova@muiv.cz
Jana Kratochvıĺová , tel.: 546 419 495, e-mail: kratochvilovaj@muiv.cz
Eva Oš merová , DiS., tel. 546 419 493, e-mail: osmerova@muiv.cz
ź

Oddělení sociálně právní ochrany dětí (www.ivancice.cz/ospod)
- Náhradní rodinná péče
Bc. Sá rka Hou ková , tel.: 546 419 496, e-mail: hou kova@muiv.cz

ź

- Péče o děti
Mgr. Lucie Kratochvıĺová , DiS., tel.: 546 419 494, e-mail:
kratochvilova@muiv.cz
Jitka Sandová , DiS., tel.: 546 419 498, e-mail: sandova@muiv.cz
Iveta Maiová , DiS., tel.: 546 419 491, e-mail: maiova@muiv.cz
- Kurátor pro mládež
Edita Syslová , DiS., tel. 546 419 489, e-mail: syslova@muiv.cz
Úřední hodiny:
Po, St 07:30-11:30, 12:30-17:00 (ú ř ednı́ den)
Ut, Ct 07:30-11:30, 12:30-14:00 (PD)
Pá
07:30-11:30, 12:30-13:00 (PD)
(PD - provozní doba pro veřejnost v neodkladných a naléhavých případech.
Mimo pracovní dobu je zajištěna nepřetržitá pohotovost pro případ akutního
případu)

Persefona - pomoc obě tem domá cıh́o ná silı́
Jirá skova 8, 602 00 Brno
Kontaktnı́ mıśto Ivančice (konzultace na zá kladě př edchozı́ domluvy):
Stř edisko volné ho č asu, Země dě lská 2, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 545 245 996, 737 834 345 (Po-Pá 09:00-17:00)
E-mail: poradna@persefona.cz, domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz
Jednota bratrská Ivančice
Komenské ho ná m. 1611/9a, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 604 916 965
E-mail: zahrada@jbivancice.cz
ź Půjčovna Eden - půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel.: 773 071 325, 604 916 965
E-mail: info@pujcovna-eden.cz
www.pujcovna-eden.cz
ź Služba v nemocnici - duchovnı́ (kaplanská ) služ ba, č innost
pracovnık
́ a pro naplň ová nı́ lidský ch potř eb, zajiš ťová nı́ dobrovolnické
služ by.
ź Nová Zahrada - prostory v centru Ivanč ic ve vnitrobloku ZUS a poš ty
(nachá zı́ se zde: tř ıǵenerač nı́ obý vá k, sportovnı́ klubovna, pracovnı́ dıĺna,
Family Point - bezbarié rové mıśto, které umož ňuje peč ovat o malé dě ti a
zıśká vat informace pro podporu rodinné ho ž ivota).

Komunitní dům seniorů – KoDuS
Bytový dů m s ná jemnım
́ bydlenım
́ pro osoby ve vě ku 60+, který má dık
́ y
komunitnım
́ u způ sobu ž ivota umož nit prodlouž enı́ sobě stač nosti a
nezá vislosti tě chto osob. Dů raz je kladen na mezilidské vztahy a zachová nı́
osobnı́ nezá vislosti kaž dé ho jedince.

Úřad práce Ivančice
Siroká 16, 664 91 Ivanč ice
E-mail: posta.up@bo.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
ź Zprostř edková nı́ zamě stná nı,́ tel.: 950 105 441-443, 445
ź Stá tnı́ sociá lnı́ podpora, tel.: 950 105 571-574
ź Hmotná nouze, tel.: 950 105 444, 446, 447, 575
ź Sociá lnı́ služ by, př ıs
́ pě vek na pé či, tel.: 950 105 448, 449
ź Dá vky pro osoby se zdravotnım
́ postiž enım
́ , tel.: 950 105 577
Provozní doba:
Po, St 08:00-12:00, 13:00-17:00
Ut, Ct 08:00-11:00
Pá
08:00-11:00 pouze novı́ klienti

Pečovatelská služba Ivančice
Pé če poskytovaná obč anů m Ivanč ic a ostatnıćh mě st a obcı́ ORP Ivanč ice
Na Uvoze 5, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 123 402
E-mail: psivancice@seznam.cz
ź

ź

Terénní pečovatelská služba – služ ba s dochá zkou do domá cnosti
pro osoby s chronický m onemocně nım
́ , s jiný m zdravotnım
́
postiž enım
́ , rodiny s dě tmi, senioř i.
Po-Pá 07:00-15:30 hod., v nutný ch př ıp
́ adech 06:00–19:00 vč etně
sobot a nedě lı́
Denní stacionář – Dennı́ pobyt pro seniory a osoby tě lesně č i
zdravotně postiž ené , kteř ı́ potř ebujı́ pomoc jiné osoby. Je zajiš tě no
stravová nı,́ osobnı́ hygiena, vychá zky a jiné aktivizač nı́ č innosti.
Po-Pá 07:00-15:00 hod.

DPS - Dům s pečovatelkou službou Ivančice
Na Uvoze 5, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 123 403, 728 309 637
E-mail: penzionuvoz@volny.cz
www.penzion.ivancice.cz

KoDuS Ivančice, ulice Břízová (lokalita Brněnka):
18 bezbarié rový ch bytů ,
č tyř i nadzemnı́ podlaž ı,́
byty v 1.NP (5 bytů ) se zahrá dkou, ostatnı́ s balkonem,
společ ně sdıĺené prostory,
společ ná zahrada s pohotovostnım
́ WC.

ź
ź
ź
ź
ź

Podmínky pro možnost bydlení v Komunitním domě seniorů:
Osoba/y ve vě ku 60 let a vıće, jejichž prů mě rný č istý mě sıć̌nı́ př ıj́em
v obdobı́ 12 kalendá ř nıćh mě sıćů př ed uzavř enım
́ ná jemnı́ smlouvy
nepř esá hl 1 ná sobek prů mě rné mě sıć̌nı́ mzdy v př ıp
́ adě 1 č lenné
domá cnosti nebo 1,2 ná sobek 2 č lenné domá cnosti.

ź

ź

Zá jemce o bydlenı́ k datu uzavř enı́ ná jemnı́ smlouvy nesmı́ mıt́
ve vlastnictvı́ ani v podıĺové m spoluvlastnictvı́ bytový dů m, rodinný
dů m, nebo byt.

Informace + podání žádosti: Mě U Ivanč ice - Odbor sociá lnıćh vě cı.́
Informace + formulář žádosti ke stažení:www.ivancice.cz

Městský šatník v Ivančicích
Odbor sociá lnıćh vě cı́ zř ıd
́ il a provozuje na Palacké ho ná m. 5/11 (Mě U
Ivanč ice, OSV, př ıźemı)́ „Mě stský š atnık
́ ". Satnık
́ je urč en pro lidi v hmotné
nouzi nebo s nıźký mi př ıj́my. Je otevř en vž dy v pondě lı́ a ve stř edu od 7:30
do 17:00 hod. V jiné dny po př edchozı́ domluvě na tel. č ıśle 546 419 493 –
Eva Oš merová .

Psychologická ambulance - PhDr. Jaroslava Strmisková
Siroká 401/16, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 251
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LINKY DŮVĚRY - PORADENSKÉ LINKY
Spondea - krizové centrum pro dě ti, dospıv́ajıćı́ a rodinu
Sý pka 25, 613 00 Brno
Krizové centrum - tel.: 541 235 511, 608 118 088 (Po-Pá 08:00-18:00)
Intervenč nı́ centrum - tel.: 544 501 121 (Po-Ct 08:00 18:00, Pá 8:00-16:00,
vık
́ end na mobilu nonstop, nedě le do 22:00 - tel.: 739 078 078)
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
www.spondea.cz
Modrá linka pro děti a mládež
Tel.: 549 241 010, 608 902 410 (denně 09:00-21:00)
Internetové poradenstvı:́ help@modralinka.cz
Chat: chat.modralinka.cz (Po, St, So 18:00-21:00)
www.modralinka.cz

Linka bezpečí
Poradenství pro děti, mládež a studující do 26 let
Linka bezpeč ı:́ 116 111 (bezplatná linka)
Internetové poradenstvı:́ pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
ź

Poradna při inanční tísni - bezplatné poradenstvı́
Tel.: 800 722 722 (bezplatná linka, Po 08:30-12:00, 13:00-17:00)
Internetové poradenstvı:́ poradna@ inancnitisen.cz
www. inancnitisen.cz
Poradna NRZP ČR v Brně
(Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v Brně)
Bezplatné právní poradenství pro osoby se zdravotnım
́ postiž enım
́ a
seniory. Poradenstvı́ v oblasti sociá lnı,́ bytové , rodinné , pracovnı,́ prá vnı́
způ sobilosti a obč anskoprá vnıćh vztahů .
Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastá vka Kö rnerova)
Tel.: 542 214 110–1, 736 751 214
E-mail: m.michalcova@nrzp.cz, j.bendova@nrzp.cz
www.nrzp.cz
Úřední hodiny: Po, St 08:30-15:30 (Je nutné se př edem objednat)

OSTATNÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Poradenství pro dospělé v oblasti výchovného a rodinného
poradenství
Rodič ovská linka: 840 111 234, 606 021 021
Internetové poradenstvı:́ pomoc@rodicovskalinka.cz
www.linkabezpeci.cz

Hasič i
150
Zá chranná služ ba 155
Policie CR
158
Jednotné evropské č ıślo tıśň ové ho volá nı́

Dětské krizové centrum

POLICIE CR - Obvodnı́ oddě lenı́ Ivanč ice, Josefa Vá vry 30, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 974 626 441
E-mail: bo.oop.ivancice.podatelna@pcr.cz

ź

Tel.: 241 484 149, 777 715 215 (nonstop)
Internetové poradenstvı:́ problem@ditekrize.cz
Chat: www.elinka.iporadna.cz (Pá -Ne 14:00-18:00)
www.ditekrize.cz

Linka právní pomoci v oblasti rodinné ho prá va a pé če o dıt́ě
Tel.: 777 800 002 (St 14:00-18:00)
Krizové centrum kliniky FN Brno
Psychiatrická a psychologická pomoc
Tel.: 532 232 078 (nonstop)

DROP IN o.p.s. - stř edisko prevence a lé čby drogový ch zá vislostı́
Tel.: 222 221 431 (nonstop)
www.dropin.cz
Linka seniorů - krizová pomoc pro seniory a peč ujıćı́ o seniory v krizi
Tel.: 800 200 007 (bezplatná linka, denně 08:00-20:00)
Internetové poradenstvı:́ linkasenioru@elpida.cz
www.linkasenioru.cz

DONA linka - pomoc osobá m ohrož ený m domá cım
́ ná silım
́
Tel.: 251 511 313 (bezplatná linka, nonstop)
Internetové poradenstvı:́ dona.linka@bkb.cz
www.donalinka.cz
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NEMOCNICE Ivanč ice - Siroká 16, 664 91 Ivanč ice,
Telefonnı́ ú stř edna: 546 439 411
PLYN
Jihomoravská plyná renská , a. s.
Zá vod Brno, pohotovostnı́ služ ba, tel.: 1239, nonstop!
VODA
Vodá renská akciová společ nost, a. s., provoz Ivanč ice, B. M. Kuldy 20
(od 4. 4. 2016 do poloviny roku 2017 provozní středisko přesunuto na ČOV
Ivančice, Kounická 1598/78)
Tel.: 546 435 427
Tel.: 606 747 420 (nonstop!)
DKM Moravia a.s. (pro mě sto Dolnı́ Kounice a obec Mě lč any)
Masarykovo ná m. 142/10, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 539 094 211, 731 491 649
ELEKTRINA
E.ON CR, s. r. o., Brno, Lidická 36
Tel. poruchová služ ba: 800 225 577
Informač nı́ linka o telefonnıćh č ıślech: 1188 (nonstop!)

Telefonní linka AIDS pomoci
Tel.: 800 800 980 (bezplatná linka, nonstop)
www.aids-pomoc.cz

ANABELL - poradenstvı́ v oblasti poruch př ıj́mu potravy
Tel.: 848 200 210, 774 467 293 (9:00-16:00)
Internetové poradenstvı:́ iporadna@anabell.cz
www.centrum-anabell.cz
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