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Váženı ́čtenáři, již tomu jsou dva roky, co se Mikroregion 
Ivančicko vydal cestou profesionalizace a zapojil se v 
rámci partnerstvı ́se Svazem měst a obcı ́C�eské republiky 
do projektu Center společných služeb. Od této doby již 
zaměstnanci Mikroregionu zrealizovali v územı ́vıće než 
1300 aktivit. Malým obcı́m je pravidelně poskytována 
odborná, metodická a konzultačnı ́ činnost. Prováděn je 
také pravidelný dotačnı ́ monitoring a rozesıĺ ány jsou i 
dalšı ́informace k metodické podpoře obcı.́ V souvislosti s 
vyhlášenými dotačnı́mi tituly jsou pro mnohé obce 
zpracovávány kompletnı ́ individuálnı ́ žádosti o dotace, 
napřı́klad nedávno se jednalo pro obec Biskoupky o 
rekonstrukci topenı ́v budově obecnıh́o úřadu, pro obec 
Hlıń a na multifunkčnı ́sportovnı ́hřiště a dále na podporu 
provozu venkovské prodejny smıš́eného zbožı.́ Co nás těšı ́
nejvıće je, že tyto žádosti jsou převážně úspěšné a obcıḿ se 
nám dařı ́ reálně pomáhat a zıśkávat jim tolik potřebné 
�inance pro jejich fungovánı́, což znamená i pozitivnı ́
dopad a zlepšenı ́podmıńek pro život občanů. 

A co zajıḿavého bude v letošnıḿ roce ještě realizovat 
samotný Mikroregion Ivančicko? Zpracovali jsme žádost o 
individuálnı́ dotaci na projekt Obnovy turistických 
informačnıćh tabulı.́ Cıĺem akce je kompletně vyměnit 
informačnı ́ tabule, které byly Mikroregionem Ivančicko 
instalovány v členských obcıćh v roce 2008 a od té doby 
došlo k jejich fyzickému i obsahovému zastaránı́. V 
některých obcı́ch,  kde jsou vystaveny přı́mému 
slunečnıḿu svitu, jsou již barevně rozmazané a obtıž́ně 
čitelné. Dále budou tyto tabule doplněny do obcı,́  které se 
staly novými členy Mikroregionu. Akce by měla 
proběhnout do konce roku 2018. 

Pro letošnı ́rok se nám již podařilo zıśkat několik dotacı.́ Z 
programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 
pro rok 2018 čerpáme 250.000 Kč na realizaci akce 
„Dokumentace pro územnı́ rozhodnutı́ cyklostezky 
Ivančice – Dolnı ́Kounice, úsek Moravské Bránice – Dolnı ́
Ko u n i c e" .  J a ko  ka ž dý  ro k ,  i  l e to s  z a  p o d p o r y 
Jihomoravského kraje provádı́me pravidelnou údržbu 
cyklostezky Oslavany-Ivančice, kterou pro Mikroregion 
Ivančicko zajišťujı́ Městské lesy Ivančice a oddělenı ́
technických služeb města Oslavany. V červnu jsme 
realizovali putovnı ́akci Festival Mikroregionu Ivančicko, 
která byla podpořena také Jihomoravským krajem v rámci 
podpory rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 
2018 a přı́spěvkem Nadace C� EZ. Také letos tvořı ́
významnou část podpory Mikroregionu Ivančicko právě 
partnerstvı ́s Nadacı ́C�EZ. C� ástka 450.000 Kč je čerpána v 
rámci projektu „Podpora společenského života, vzdělávánı ́
a vybavenı ́v obcıćh Mikroregionu Ivančicko". Každá obec 
zıśká od Mikroregionu Ivančicko 28.000 Kč jako přıśpěvek 
na své kulturnı,́ společenské a či jiné aktivity dle svých 
předložených projektů. Zbývajıćı ́ částka bude využita na 
činnost Mikroregionu, ze kterého jsou hrazeny dalšı ́
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,  Cykloputovánı́  po Mikroregionu 
(22.9.2018), workshop pro začı́najı́cı́  podnikatele 
(Ivančice a Dolnı ́ Kounice) a přıṕrava kalendářů na rok 
2019.

   za	Centrum	společných	služeb
Ing.	Bohumil	Smutný,	manažer

	

KRÁTCE O AKTUÁLNÍ ČINNOSTI  
MIKROREGIONU IVANČICKO

ZÁŘÍ 2018 | ročník III. | číslo vydání 5 | půlročník | zdarma www.ivancicko.com



Zpravodaj	Mikroregionu	Ivančicko	|	září 2018              Informace z Mikroregionu                www.ivancicko.com

NÁVŠTĚVA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V OBCÍCH 
MIKROREGIONU IVANČICKO

2

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.

V úterý 26.7. hejtman navštıv́il nejmenšı ́obec Mikroregionu 
Ivančicko na počet obyvatel – Biskoupky. Obec se nacházı ́v 
klidné přıŕodnı ́oblasti, která je atraktivnı ́nejen pro mıśtnı ́
obyvatele, ale i návštěvnıḱy obce. Rodiště slavného básnıḱa 
Vıt́ězslava Nezvala zaznamenalo v poslednıć h letech realizaci 
spousty nových projektů. Mezi nejvýznamnějšı ́projekt patřı ́
vybudovánı́ vodovodnı́ho řadu ve spolupráci se SVaK 
Ivančice, kterým je obec členem. Dále je to souvisejı́cı ́
rekonstrukce mıśtnıćh komunikacı,́ či rekonstrukce budovy 
obecnıh́o úřadu (bývalé školy). Starosta Mgr. Josef Benda 
hejtmana také seznámil s geogra�ickou polohou obce, která je 
bohužel nepřıźnivá z hlediska přıv́alových dešťů a půdnı ́
eroze. Obec aktivně pracuje na zajištěnı ́opatřenı ́ke zlepšenı ́
situace a zadrženı ́vody v krajině. Hejtman si zde prohlédnul 
kulturnı ́dům, který se může pochlubit kapacitou až 300 osob 
a je aktivně využıv́aný pro různé společenské i soukromé 
akce. Obec se dále může pochlubit opravenou budovou, kde 
má zázemı ́ mıśtnı ́ zásahová jednotka hasičů. To nenı ́ však 
konečný výčet informacı́, obec průběžně rekonstruuje 
drobné sakrálnı ́ stavby, připravuje rekonstrukci lávky přes 
řeku Jihlavu pro pěšı,́ či připravuje zasıť́ovánı ́lokalit, jež jsou 
navrženy k zástavbě.

Dalšıḿ cıĺem cesty hejtmana byla obec Ketkovice, která se 
nacházı ́11 km severozápadně od města Ivančice.  Starosta 
Josef Obršlıḱ se na vedenı ́obce podıĺı ́ již 22 let, 16 let jako 
současný starosta a předtıḿ 6 let z pozice mıśtostarosty. 
Podobně jako Biskoupky, i Ketkovice jsou obcı,́ která je v 

sezóně četně navštěvována turisty a chataři. V obci se za 
několik poslednı́ch volebnı́ch obdobı́ podařilo úspěšně 
dokončit mnoho projektů pro zlepšenı ́kvality života mıśtnıćh 
obyvatel, velmi pozitivně je napřı́klad vnı́mána dobře 
fungujı́cı́ prodejna potravin a smı́šeného zbožı́, kterou 
vyhledávajı ́i obyvatelé z okolnıćh obcı,́ napr.̌ z C�učic. Obec v 
současné době ve spolupráci se SVaK Ivančice, kterým je 
členem, připravuje výstavbu splaškové kanalizace. Veškeré 
splaškové odpadnı́ vody z obce budou přečerpávány do 
stokové sıt́ě obce C�učice a dále likvidovány na společné C�OV v 
obci C�učice. K přečerpávánı ́ splaškových vod z obce bude 
sloužit čerpacı ́ stanice umıśtěná pod obcı,́ u Ketkovického 
potoka. Shodou okolnostı ́hejtman navštıv́il obec Ketkovice 
jeden den před otevřenı́m pohostinstvı́ na návsi pro 
veřejnost. Kdysi funkčnı ́hostinec „U Mohelských" byl několik 
poslednı́ch let zavřený a obec pocı́tila absenci tohoto 
společenského zařı́zenı́. Budovu proto obec před časem 
odkoupila do svého vlastnictvı,́ zrekonstruovala nákladem 
cca 6 mil. Kč a v současné době pronajala soukromému 
provozovateli. Významným přıńosem pro obec je zejména 
zrekonstruovaný společenský sál, který konečně nabı́dne 
zázemı ́pro pořádánı ́tradičnıćh společenských akcı ́a hodů. 
Na závěr své návštěvy hejtman S� imek předal panu starostovi 
dar určený pro děti z mıśtnı ́mateřské školy. 

Dne 31.7. pokračoval hejtman návštěvou obce Moravské 
Bránice. Obec ležı ́mezi městy Ivančice a Dolnı ́ Kounice a v 
rámci jejı́ho katastru Mikroregion Ivančicko připravuje 
vedenı́ cyklostezky Ivančice-Dolnı́ Kounice. Starosta obce 
Ing. Kamil Ferda seznámil hejtmana s významnými projekty, 
mezi které patřı ́zejména přıṕrava projektové dokumentace

na vybudovánı́  obecnı́ho domu Moravské Bránice – 
vı́ceúčelové budovy obecnı́ho úřadu s kulturnı́m sálem, 
knihovnou, bytovou jednotkou a komerčnı́m prostorem. 
Součástı ́ tohoto veřejného prostoru bude i nová hasičská 
zbrojnice. Obec neměla po dlouhou dobu své existence 
samostatnou budovu obecnıh́o úřadu. Teprve v roce 1964 

Návštěva	hejtmana	v	obci	Moravské	Bránice

Návštěva	hejtmana	v	obci	Biskoupky

Pokračování	na	str.	3
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KOMPOSTÉRY JIŽ MAJÍ SVÉ 
MAJITELE

Mikroregionu Ivančicko byla Ministerstvem životnı́ho 
prostředı ́v rámci operačnıh́o programu Z� ivotnı ́prostředı ́v 
loňském roce schválena dotačnı́ podpora pro projekt 

„Komposteŕ y a štěpkovač pro 
obce Mikroregionu". V rámci 
tohoto projektu bylo pořıźeno 
600 kompostérů v celkové 
hodnotě 2.112.660 Kč, které 
byly na jaře 2018 rozdány 
novým majitelům k užıv́ánı́, 
k t e ř ı́  j i ž  d ř ı́ v e  v  r á m c i 
průzkumu zájmu projevili o 
kompostér zájem. Podpořeny 
byly tıḿto projektem občané 
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 ,  Ku p a ř o v i c e , 

Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice, 
Senorady a měst Dolnı́ Kounice, Ivančice a Oslavany.

MIKROREGION MÁ SVŮJ 
ŠTĚPKOVAČ A INFRASET 
NA OPRAVU SILNIC

byla dokončena přestavba odkoupené stodoly na stávajıćı ́
obecnı ́úřad, který již v současné době nevyhovuje potřebám 
obce. Jednıḿ z hlavnıćh problémů současného uspořádánı ́
centrálnı́ části obce je absence dominantnı́ho veřejného 
prostranstvı,́ které by umožňovalo pořádánı ́společenských 
akcı́, koncertů, hodů, stavěnı́ májky atd. R� ešený veřejný 
prostor pro budoucı ́obecnı ́dům, ležı ́mezi historickou návsı ́a 
současným centrem obce a tıḿ pádem nabıźı ́ jedinečnou 
přıĺežitost tyto dva prostory propojit, aktivovat a vytvořit 
opravdové, funkčnı ́ centrum obce. Podpora jednotky sboru 
dobrovolných hasičů bylo dalšıḿ tématem, se kterým byl pan 
hejtman seznámen. Obdobně jako v jiných obcı́ch, i v 
Moravských Bránicıćh se řešı ́potřeba rekonstrukce mıśtnıćh 
komunikacı́ a výstavby chodnı́ků. V terénu si hejtman 
prohlédnul průběh rekonstrukce mı́stnı́ komunikace a 
obnovu vodovodnıh́o řadu na ulici Na Potoku. Investorem 
obnovy vodovodnıh́o řadu je SVaK Ivančice, kterým je obec 
členem. Při procházce obcı́ dále pana hejtmana zaujalo 
nevyužité prostranstvı ́vedle obchodu (soukromý pozemek, v 
současné době se skládkou stavebnıh́o materiálu), kde by dle 

jeho námětu mohlo vzniknout přıj́emné posezenı ́ pro turisty 
a cyklisty (naproti budovy Vinařstvı ́Plaček). Přıṕadná úprava 
této lokality je však závislá na jednánı ́s vlastnıḱem pozemku. 
Vzhledem k tomu, že obec nemá kostel ,  jednou z 
dominantnıćh kulturnıćh památek z 18. stoletı ́ je dřevěná 
zvonička. S panem hejtmanem byla také diskutována 
možnost �inančnı ́podpory na rekonstrukci této památky, na 
kterou má obec již zpracovanou projektovou dokumentaci.
Děkujeme tıḿto panu hejtmanovi za jeho přıv́ětivý a kladný 
vztah k obcıḿ na Ivančicku, zájem o děnı ́a projekty, které zde 
obce a Mikroregion realizujı.́ Cenné pro nás byly při tomto 
setkánı ́jeho postřehy, rady a doporučenı.́ Domnıv́ám se, že je 
spousta pozitivnıćh věcı,́ se kterými se obce mohou pochlubit 
dıḱy pilné práci starostů a vedenı ́obcı.́ Byli jsme také rádi, že 
jsme měli přıĺežitost prezentovat i záměry a projekty, které 
obce budou v blıźké době realizovat a podpora ze strany 
Jihomoravského kraje je pro ně velmi důležitá.

Ing.	Bohumil	Smutný,	BA
manažer	Mikroregionu	Ivančicko

Součástı ́ schválené dotace na kompostéry bylo i pořıźenı ́

Stěpkovače - drtiče bioodpadů. Tento přıśtroj byl zakoupen 

v lednu tohoto roku a průběžně dle zájmu sloužı ́jednotlivým 

obcıḿ k likvidaci vzniklých bioodpadů. Drtič větvı ́rozseká 

dřeviny na malé kousky, které mohou být použity jako 

kompostovacı ́nebo mulčovacı ́materiál či na topenı.́ Snadno si poradı ́s kůrou, větvemi keřů 
a stromů i dalšıḿ zahradnıḿ odpadem.

Neméně důležitým přıśtrojem sloužıćıḿ obcıḿ je také Infraset – technologie pro opravy 

asfaltových povrchů speciálně vyvinutá pro obce a města a lze jej použıv́at pro opravy 

výtluků, prasklin, kanálů, děr, vypouklin a jiných defektů na asfaltových silnicıćh, 

cyklostezkách, chodnıćıćh, kanálech, hřištıćh, parkovištıćh a nájezdech. Použıv́ánıḿ 

tohoto stroje mohou obce ušetřit nemalé penıźe z obecnıh́o či městského rozpočtu a 

zároveň rychle a efektivně reagovat na aktuálnı ́potřeby, aniž by musely zdlouhavě čekat 

na opravu soukromou �irmou. 
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FESTIVAL MIKROREGIONU

CSS se organizačně podı́lelo na přı́pravě akce Festival 
Mikroregionu v Dolnıć h Kounicıćh. Prezentovali jsme zde 
obce, spolky, školy a dalšı ́ organizace z územı ́ členských 
obcı.́ Hlavnı ́pódium bylo umıśtěno přıḿo v klášteře Rosa 
coeli. Program a doprovodné aktivity na hřišti za klášterem 
byly připraveny pro celou rodinu. Velké poděkovánı ́patřı ́
všem zapojeným obcıḿ, školám, organizacıḿ a spolkům z 
Mikroregionu Ivančicko, ale i blıźkého okolı.́ Jako každý 
rok, i letos patřila významná část programu představenı ́
SVC�  Ivančice a DDM Oslavany. U� činkujıćıćh a vystupujıćıćh 
bylo téměř 400. Hlavnıḿi partnery akce byla Nadace C�EZ, 
Jihomoravský kraj a město Dolnı ́ Kounice. Z řad �irem v 
regionu akci podpořily MP SOFT – Jatka Ivančice, HITL s.r.o. 
a družstvo Pooslavı ́Nová Ves.

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 

vyhledávacı́  studie 

cyklostezky Ivančice-

Dolnı ́ Kounice. Na jaře 

letošnı́ho roku byla 

podepsaná smlouva o 

p a r t n e r s t v ı́  m e z i 

M i k r o r e g i o n e m 

Ivančicko jako nositelem projektu, městem Ivančice, obcı ́

Moravské Bránice a městem Dolnı́ Kounice, na jejichž 

katastrálnıḿ územı ́ má být projekt „Cyklostezka Ivančice – 

Dolnı ́ Kounice" realizován. Přıṕrava projektu dále pokračuje 

dalšıḿ krokem a tıḿ je zpracovánı ́dokumentace pro územnı ́ 
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CYKLOSTEZKA 
IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE
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rozhodnutı ́a zajištěnı ́územnıh́o rozhodnutı ́na I. etapu stavby cyklotrasy v územı ́Moravské Bránice – Dolnı ́ Kounice. Náklady 

budou v souladu se Smlouvou o partnerstvı ́ pro realizaci projektu "Cyklostezka Ivančice-Dolnı ́ Kounice" hrazeny z dotace 

Jihomoravského kraje a přıśpěvků města Dolnı ́ Kounice a obce Moravské Bránice, kterých se I. etapa týká.

Deset otázek pro manažera Mikroregionu Ivančicko Ing. Bohumila 
Smutného ohledně plánované cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice

Kdy	vznikla	myšlenka	na	vybudování	cyklostezky	přes	celý	mikroregion?

Prvotnı ́ myšlenka byla již při vzniku Mikroregionu, resp. našli bychom o tom prvnı ́ zmıńku ve strategickém rozvojovém 
dokumentu jako jeden z dlouhodobých cıĺů, který byl formulovaný již v roce 2004. Tato myšlenka se dále prohloubila tıḿ, že 
Mikroregion začal nejprve realizovat vyznačovánı ́ tematických cyklotras Jihozápadnıh́o Brněnska (Templářská, Pivovarská, 
Hornická, Energetická) a od roku 2007 připravovat cyklostezku mezi městy Oslavany a Ivančice. Jednotlivé postupové kroky tuto 
myšlenku začaly dále rozvıj́et a postupně realizovat. 

Jaký	význam	bude	mít	tato	cyklostezka	pro	Jihomoravský	kraj?

Významů bude několik. Jednak vznik cyklistického koridoru, který propojı ́jižnı ́část Brněnska se západnı ́částı ́a naváže tak od 
oblastı ́ Pálavy až po Vysočinu. Tohle chybějıćı ́ spojenı ́ je nynı ́ klıč́ové. Dále pak význam bezpečnosti – po stávajıćı ́ krajské 
komunikaci proudı ́velké množstvı ́cyklistů, přičemž technický stav je nevyhovujıćı.́ Zejména se jedná o úsek mezi Ivančicemi, 
turisticky vyhledávanou lokalitou Střıb́ský mlýn, Moravskými Bránicemi a Dolnıḿ i Kounicemi. Jde o krajskou silnici II/152. 
Parametry silnice stejně jako jejı ́stavebně technický stav neumožňujı ́bezpečný pohyb cyklistů sám o sobě. Tato skutečnost je 
znásobena téměř 20% podıĺem těžké nákladové dopravy a faktem, že na této trase ležı ́i významná rekreačnı ́lokalita města 
Ivančic. V letnıćh měsıćıćh se k těm, kteřı ́použıv́ajı ́kolo pravidelně, přidávajı ́i dalšı ́desıt́ ky méně zkušených cyklistů, často dětı.́
				

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 sousednıć h Mikroregionů jsme již v minulosti zasáhli našimi projekty vyznačovánıḿ tematických cyklotras, jak jsem zmıńil v 
úvodu. Zatıḿ však nebyla prováděna jiná koordinace při budovánı ́cyklostezek v rámci vıće okolnıćh mikroregionů. Bude tedy 
záležet na každém jednotlivém Mikroregionu, jaké bude mıt́ priority. Jistě bude vhodné a žádoucı ́iniciovat jednánı ́v tomto směru 
a navázat tak přıṕadnou spolupráci. 

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 největšı ́hrozbu „zamıt́nutı ́dotace", jako spıš́ nesplněnı ́předpokladů pro to, aby bylo možné vůbec žádost o dotaci 
zpracovat a podat. Jedná se zejména o úspěšné vyřešenı ́majetkoprávnıćh záležitostı ́pod budoucı ́cyklostezkou, které jsou jednıḿ 
ze základnıćh a nezbytných předpokladů pro přiznánı ́�inančnıćh podpor. Jak vıḿe již z přıḱladu cyklostezky Oslavany-Ivančice, 
řešenı ́majetkoprávnıćh záležitostı ́ je časově i logisticky velmi náročný úkol. Mikroregion by byl schopen pokrýt náklady bez 
dotace pouze za předpokladu, že zastupitelstva všech dotčených měst a obcı ́by se rozhodly vyčlenit ze svých rozpočtů �inancovánı ́
celého dıĺa z vlastnıćh zdrojů. Nicméně, jsme se smluvně dohodli, že pro realizaci stavebnı ́částı ́dıĺa pro nás nenı ́akceptovatelná 
dotace nižšı ́než 70% výdajů. 

Existují	i	jiné	hrozby	než	nedostatek	�inančních	prostředků,	které	by	dokázali	ovlivnit	celý	projekt?
Ano, zejména již zmıńěné majetkoprávnı ́záležitosti, s tıḿ i napřıḱlad souvisejıćı ́spekulace s pozemky pod budoucı ́cyklostezkou, 
ale také zıśkánı ́souhlasných vyjadřovacıćh stanovisek od všech dotčených orgánů a úřadů, či možné blokovánı ́ze strany některých 
spolků a subjektů. Mnohdy je to i vıće otázka časového hlediska, jsou různé faktory, které mohou projekt termıńově zdržet.

Pokud	ano,	plánujete	nebo	již	podnikáte	nějaké	kroky,	aby	se	tyto	situace	neopakovaly?
Ano, využıv́áme zkušenostı,́ které jsme zıśkaly při realizaci cyklostezky Oslavany-Ivančice, abychom minimalizovali tato rizika.

Předběžný	 rozpočet	 celého	 rozpočtu	 je	 přibližně	 65	 milionů	 korun,	 jaký	 dotační	 titul	 považujete	 za	
nejvýhodnější?
Dle mého názoru bude pro tento typ projektu nejvhodnějšı ́využıt́ podpory Státnıh́o fondu dopravnı ́ infrastruktury, nicméně 
monitorujeme průběžně všechny dotačnı ́výzvy a podmıńky evropských strukturálnıćh a investičnıćh fondů, zejména pak IROP 
(integrovaný regionálnı ́operačnı ́program) a výzvy Mıśtnı ́akčnı ́skupiny Brána Brněnska, kde jsme členem. Jistě využijeme i 
možnosti spolu�inancovánı ́a podpory Jihomoravského kraje. 

Plánujete	žádat	o	dotaci	pro	každou	etapu	zvlášť	nebo	o	jednu	velkou	na	celý	projekt?
Projekt je rozdělen na 3 etapy. Pro každou etapu je připravována samostatná projektová dokumentace, aby bylo možné rychle začıt́ 
s realizacı ́nejdřıv́e s nejméně náročným úsekem a současně postupně již připravovat dalšı ́etapy a hned na ně navázat. Takto je v 
současné době projekt nastaven, je to praktické z hlediska časového průběhu i možnostı ́�inancovánı.́ Realizace celého projektu 
najednou je méně pravděpodobnou variantou. Pokud by však z nějakého důvodu měla být realizace celého projektu vhodnějšı,́ 
jsme jistě schopni se tomu ještě operativně přizpůsobit. 

Po	zprovoznění	jednotlivých	etap	bude	nutná	také	jejich	údržba,	kdo	ji	bude	mít	na	starost?
Pokud jsou využity dotačnı ́ tituly, bývá zde zpravidla doba 5 let udržitelnosti projektu, kdy vlastnıḱem cyklostezky bude 
Mikroregion Ivančicko. Tuto údržbu tedy bude zajišťovat Mikroregion minimálně po dobu pěti let. V praxi to probıh́á vždy ve 
spolupráci s městy a obcemi. V současné době údržba cyklostezky Oslavany-Ivančice je navıć realizována za podpory dotace 
Jihomoravského kraje, konkrétně využıv́áme dotačnı́ titul „Podpora udržovánı́ čistoty cyklistických komunikacı́ a úpravy 
běžeckých lyžařských tratı ́v Jihomoravském kraji". Mikroregion zıśkává tak dotaci na údržbu ve výši 70% výdajů a zajištěnı ́služeb 
údržby je tedy schopen objednat a uhradit.

Kdy	odhadujete	zprovoznění	celé	trasy?
Teď to bude ještě tak trochu věštěnı ́z křišťálové koule. Našı ́prioritou je pokusit se stihnout dokončit kompletnı ́projektovou 
přıṕravu prvnı ́etapy v průběhu roku 2019, požádat o dotaci a v roce 2020 začıt́ s realizacı.́ Souběžně tıḿ budou projektově 
dokončovány zbývajıćı ́etapy, aby se dalo plynule navázat. Odhaduji, že kompletně celá trasa by mohla být zprovozněna do roku 
2025 v závislosti na rychlosti řešenı ́pozemků, dotačnıćh možnostech a �inančnıćh možnostech zapojených měst a obcı.́ 

OBRAZY SVATOPLUKA DRÁPALA Z BISKOUPEK A KALENDÁŘE 2019

Mikroregion Ivančicko opět připravuje čtrnáctidennı ́stolnı ́kalendáře. Ten s letopočtem 2019 však 
bude oproti těm minulým něčıḿ zvláštnı.́ Obrázky, které se v něm objevı ́totiž namaloval známý 
malıř́ Svatopluk Drápal z Biskoupek. Svatopluk Drápal je absolventem Uměleckoprůmyslové školy 
v Brně. Studoval u vynikajıćıćh pedagogů a výtvarnıḱů Zdeňka Fuksy, Antonıńa Odehnala, Dalibora 
Chatrného a Emanuela Raného. Je členem Sdruženı ́ umělců Moravy a Slezska a Uměleckého 
sdruženı ́Parnas. Má za sebou řadu samostatných výstav po celé C�eské republice. Jeho inspiracı ́je 
přıŕoda, údolı ́ řek Jihlavy a Oslavy i celého okolı ́východnı ́Vysočiny. Maluje ale také obrázky ze 
zahraničnıćh cest či akvarely z měst a vesnic.

Krásné, ručně malované akvarely bude kromě obrázků v kalendáři také možno spatřit na připravovaných výstavách, které se 
uskutečnı ́v některých obcıćh a městech Mikroregionu Ivančicko a o kterých vás budeme průběžně včas informovat. 
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Od 10.4.2018 má Mikroregion Ivančicko svého 
pověřence/specialistu pro ochranu osobnı́ch údajů 
(GDPR). Jeho pracovnı ́náplnı ́je zajišťovat zejména úkoly 
vyplývajıćı ́ z Nařıźenı ́ Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 a obecně úkoly souvisejıćı ́ s ochranou 
osobnı́ch údajů včetně osvěty v této oblasti. Tohoto 
specialistu prozatıḿ využıv́á 12 členských obcı ́v územı ́
DSO Mikroregionu Ivančicko (Biskoupky, C�učice, Dolnı ́
Kounice, Hlı́na, Ketkovice, Kupařovice, Němčičky, 
Mělčany, Moravské Bránice, Nové Bránice, Nová Ves, 
Senorady)  a 8 přıśpěvkových organizacı ́ (základnı ́ a 
mateřské školy v uvedených obcı́ch). K pracovnı́m 
úkolům zaměstnance náležı́ zejména poskytovánı ́
informacı́ a poradenstvı́ v oblasti ochrany osobnı́ch 
údajů členským obcı́m. Pověřenec členským obcı́m 
pomáhá při zaváděnı́ opatřenı́ v oblasti ochrany 
osobnıćh údajů vč. konzultacı ́k navrhovaným řešenıḿ. 
Poskytuje informace a poradenstvı ́ v oblasti ochrany 
osobnıćh údajů. 

V přıṕadě potřeby je možné pověřence kontaktovat na e-
mailové adrese: , přı́padně si gdpr@ivancicko.com
domluvit osobnı ́schůzku v kanceláři Centra společných 
služeb Mikroregionu Ivančicko (pan Mgr. Bc. Marek 
Sigmund).

V  l e t o š n ı́ m  r o c e  s i  C� e s k á 
republika připomıńá 100. výročı ́
vzniku československé státnosti. 
J i h o m o r a v s k ý  k r a j  v  t é t o 
souvislosti nechává na stovce 
vybraných mı́st jižnı́ Moravy 
vysadit 100 lip srdčitých jako 
připomı́nku této historické 

události. Od jara do podzimu vysadı ́64 lip jednotlivı ́zastupitelé 
kraje, 18 lip hejtman kraje, 6 lip rektoři brněnských univerzit a 
12 lip vybrané významné osobnosti kraje. Partnerem projektu je 
C� eský rozhlas Brno, odborným garantem je Mendelova 
univerzita v Brně. Studenti univerzity, vytvořili manuál výsadby, 
následné péče a „rodné listy" lip. Pamětnı ́cedule k jednotlivým 
stromům vyrobili žáci Střednı ́školy stavebnıćh řemesel v Brně-
Bosonohách.

Do akce se zapojujı ́ také současnı ́
zastupitelé kraje. Každý dostal k 
vysazenı ́jednu lıṕu. Vybral pro ni 
mıśto ve svém působišti či rodišti, 
kde společně s občany, aktivnıḿi 
spolky, školami a pamětnıḱy lıṕu 
vysadı ́ a uspořádá jednu ze sta 
o s l a v  r e p u b l i k y  v  r á m c i 
Jihomoravského kraje.

Jak vysvětlil hejtman Bohumil 
S� imek: „Chceme zasadit 100 lip 
srdčitých nejen jako symboly 
d e m o k ra c i e ,  a l e  t a ké  j a ko 
symboly lidské pospolitosti a 
hrdosti. Byly to právě lıṕy, které 
byly vysazovány v roce 1928 k 
desetiletému výročı ́republiky, ve 
stoleté historii to byly právě lıṕy, pod nimiž se lidé setkávali, a 
budou to právě lıṕy, které budou svědky setkánı ́ budoucıćh". 
A protože i Ivančicko má svého krajského zastupitele, byla v 
rámci Dne země vysázena v Oslavanech lıṕa, která nese jméno po 
významném oslavanském rodákovi Václavu C� apkovi. Ing. 
Bohumil Smutný, zastupitel Jihomoravského kraje, k tomu sdělil: 
„Při přıĺežitosti oslav Dne země 22. dubna 2018 v Oslavanech 
jsem reprezentoval Jihomoravský kraj v rámci akce 100 lip – 100 
oslav. Město Oslavany jsem si vybral k vysázenı ́Lıṕy republiky, 
která má připomenout 100. výročı́ vzniku C�eskoslovenska. 
Jedná se v pořadı́  o 11.  l ı́pu,  která  byla vysázena v 
Jihomoravském kraji. Lı́pu republiky jsme pojmenovali po 
významném oslavanském rodákovi, panu Václavu C�apkovi, 
který se zabýval archeologiı ́ a ornitologiı.́  Součástı ́ slavnostnı ́
výsadby na Náměstı ́Republiky byla slavnost s vystoupenıḿ dětı ́
z mateřské školy, základnı ́školy, základnı ́umělecké školy i domu 
dětı ́a mládeže. Přeji městu Oslavany, bývalému centru hornictvı ́
a energetiky, aby mu tato lıṕa srdčitá přinesla novou energii k 
dalšıḿu rozvoji a stala se zde symbolem lidské pospolitosti, 
hrdosti a mıśtem, kde se budou lidé setkávat. Děkuji také za 
skvělou spolupráci při organizaci akce.” Projekt mapujı ́webové 
stránky, které najdete na této adrese: www.100lip.cz.

100 LIP – 100 OSLAV 
PRO JIŽNÍ MORAVU

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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Amatérské 
ochotnické 
divadlo při 
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 

představenı́ pohádky Lotrando a Zubejda v prostředı ́
lesnıh́ o divadla. Ochotnıći z Hlıń y opět nabıd́li vynikajıćı ́
představenı́, okořeněné vtı́pky a legračnı́mi scénkami. 
Atmosféra byla umocněna krásnými kostýmy a 
samozřejmě ručně malovanými kulisami. Na jevišti byla k 
viděnı ́oáza, sultánský palác, klášter, domov Drvoštěpa, ale 
také loupežnické doupě. V horkém letnıḿ dni v neděli 29.7. 
do přıj́emného stıńu stromů lesa zavıt́alo cca 1100 lidı ́ ze 
širokého okolı.́ Amatérské divadlo na Hlıń ě bez nadsázky 
již patřı ́mezi kulturnı ́klenoty, které v územı ́Mikroregionu 
Ivančicko máme. Podpora této oblı́bené akce jde 
každoročně i z přıśpěvku Nadace C�EZ, který rozděluje 
Mikroregion Ivančicko v rámci projektu „Podpora 
společenského života, vzdělávánı́ a vybavenı́ v obcı́ch 
Mikroregionu Ivančicko". Děkujeme ochotnıḱům za krásný 
kulturnı ́zážitek!

Město Dolnı́ Kounice, obec Mělčany, Moravské a Nové 
Bránice, Pravlov a Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 o.s. 
pořádajı ́od roku 2008 Svatogothardské vinařské slavnosti, 
které se vždy uskutečnı ́ začátkem května. Letos tedy tyto 
slavnosti oslavily 10ti leté jubileum. Jde o přehlıd́ ku vıń 
dolnokounické oblasti, degustaci vice jak 300 vzorků od vıće 
než 100 vinařů, řemeslný jarmark, prodej gastronomických 
specialit, soutěže, vystoupenı ́ kapel a atrakce pro děti. O 
občerstvenı́ se tradičně stará Myslivecké sdruženı́ Rosa 
coeli, které nabıźı ́návštěvnıḱům jak zvěřinové pochutiny, tak 
i jiné občerstvenı.́ Na hladký průběh slavnostı ́dohlıź ̌ ı ́Střelci 
svatého Gotharda.

Svatogothardské slavnosti D. KouniceLesní divadlo na Hlíně

Co je typické pro venkov? No přece traktory a zemědělské 
stroje. A právě Sdruženı ́dobrovolných hasičů z Nové Vsi umı ́
traktory nebo spıš́e malotraktory náležitě využıt́ a udělat z 
nich náramnou zábavnou atrakci. Toto sdruženı ́totiž již 6 let 
pořádá Závody malotraktorů a pátým rokem také Závody 
Fichtl cup, což jsou závody malých motocyklů. Celá tato 
zábava se odehrává v údolı ́ řeky Oslavy pod Novou Vsı.́ 

Závody malotraktorů Nová Ves

Slavnosti chřestu Ivančice

Prosluněné Slavnosti chřestu a vı́na nalákaly tisı́ce 
návštěvnı́ků. Vůně linoucı́ se ze specialit vybraných 
restauracı́, slunce odrážejı́cı́ se v orosené sklenici 
lahodného vıńa, kouzla známých šé�kuchařů, rozmanitý 
hudebnı ́program - tohle vše, a mnohem vıće, si mohlo užıt́ 
přibližně jedenáct tisıć návštěvnıḱů 24. ročnıḱu Slavnostı ́
chřestu a vıńa.

Nejen, že bylo na Slavnostech možné zakoupit čerstvý bıĺý český 
chřest, ale již upravený chřest bylo možné ochutnat také u sedmi 
regionálnı́ch restauracı́, které si připravily ve svých menu 
rozličné variace úprav této zdravı ́ prospěšné a v současnosti 
velmi oblıb́ené zeleniny. Návštěvnıći mohli degustovat chřestové 
speciality slané i sladké – chřest s různými druhy mas, chřestové 
polévky nebo i chřestovou zmrzlinu či chřest jako součást 
dezertu. Na Slavnostech byla k zakoupenı́ také chřestová 
limonáda a chřestové pivo. Sommeliér Pavel Chrást nasnoubil k 
menu restauracı ́vıńo, které si mohli návštěvnıći vyzvednout a 
vychutnat přıḿo v gastrozóně. Na rozkvetlém nádvořı ́ivančické 
radnice probıh́ala za doprovodu cimbálové hudby po celý vıḱend 
prezentace vıće než třiceti moravských vinařstvı ́a letos poprvé 
se mohli návštěvnıći zapojit do praktických ukázek snoubenı ́
jıd́la a vıńa, které měly velký úspěch.

Pokračování	na	str.	8
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K hlavnıḿu pódiu přilákal nejvıće návštěvnıḱů sobotnı ́koncert Milana Peroutky se skupinou Perutě a nedělnı ́vystoupenı ́Jiřıh́o 
Pavlici se skupinou Hradišťan. Velkou hudebnı ́show předvedli pánové z kapely Navostro a Circus Problem. Své si v programu 
našli i přıźnivci folku a dechové hudby.

Slavnosti chřestu a vıńa letos dıḱy bohatému vyžitı ́pro děti přivıt́aly ve srovnánı ́s loňským ročnıḱem vıće než dvojnásobný počet 
rodin. Dětskému programu a zázemı ́pro rodiny byl věnován členitý prostor u Základnı ́umělecké školy a park u hřiště Dětský svět. 
V sobotu mohli malı ́návštěvnıći zhlédnout tři veselé pohádky Divadla Koráb a v neděli se svézt na historických kolotočıćh a 
zastřıĺet si na dřevěné střelnici.  Po celý vıḱend pak děti mohly řádit na skákacıḿ hradu, dalšı ́program připravily mıśtnı ́spolky a k 
dispozici byl i ivančický Family Point.

Kuchařské pódium ovládl v sobotu odpoledne šé�kuchař Petr Stupka, který návštěvnıḱům předvedl rozličné možnosti úpravy 
chřestu. V neděli pana Stupku doplnil šé�kuchař Přemek Forejt, který si svým gastronomickým uměnıḿ a osobitým projevem 
okamžitě zıśkal celé publikum.

Krásné počası ́a celková atmosféra Slavnostı ́se naplno projevily na usměvavých tvářıćh návštěvnıḱů.  Chvála chřestu a vıńu!

KIC	Ivančice

TIPY NA VÝLETY

Nová zámecká zahrada v Oslavanech
V měsıći červenci město Oslavany dokončilo I. etapu projektu revitalizace zámecké zahrady. Prvnı ́zatěžkávacı ́zkouška přišla 
ihned po dokončenı ́v podobě 311. Karmelské pouti. Pobyt v nové zámecké zahradě nabıd́l návštěvnıḱům nejen krásné a přıj́emné 
prostředı́, ale i tradičnı́ výstavu drobného zvı́řectva, malé občerstvenı́ a těm nejmenšı́m dětské hřiště s atrakcemi. 
Nepřehlédnutelným prvkem je právě nové dětské hřiště, tematicky zaměřené na vzpomıńku na mıśtnı ́doly a na historii vůbec. 
Tři věže na hřišti reprezentujı ́doly, lanovka připomıńá starou dráhu, která vozila uhlı ́do elektrárny, a okolo je cesta pravěkem, 
kde děti mohou najıt́ trilobity nebo dinosaura. Revitalizace zahrady od srpna pokračuje II. a III. etapou současně, při nichž 
vznikne biotop s vodnıḿ dětským světem, tenisové kurty nebo workoutové hřiště. Dohromady za úpravy město zaplatı ́44 
milionů korun, hotovo má být přıš́tı ́rok v dubnu.

Nová vyhlídka Oslavany - Hradiště „Náporky"

Výšinné sıd́liště Horákovské kultury ze staršı ́doby železné (halštatské) z obdobı ́pozdnı ́doby 
halštatské 500 – 420 pr.̌ n. l. Nacházı ́se asi půl kilometru severozápadně od středu obce nad 
řekou Oslavou, v nadmořské výšce 245-255m. Nevelký hřbet, táhnoucı ́se ve směru JV – SZ je 
obtékán z východu potokem Balinkou, ze západu Ketkovickým potokem, oba toky se pak 
nedaleko vlévajı ́do řeky Oslavy. Návršı ́Náporky se k západu a východu prudce láme do údolı ́
obou potoků, k jihovýchodu sestupuje prudčeji, k severozápadu pozvolněji. Na JV sestupu je 
hřbet Náporek přeťat 15m dlouhým a téměř 10m širokým přıḱopem s valem navršeným na 
jeho vnějšı ́straně. Na SZ poklesu se nalézá půlkruhovitý, hřbet přetıńajıćı ́přıḱop (délka 25m, 
šıř́e 5m) s valem na vnějšı ́straně a ve vzdálenosti asi 12m dále k SZ druhý přıḱop (délka 8 – 
10m) s valem z vnějšı ́strany a ještě jeden, dnes již sotva znatelný přıḱop. Uprostřed hřbetu je 
plošina o rozměrech 22 x 11 m – vlastnı ́akropole hradiska. Tato plocha je dnes zarostlá, ale 
byla rozrušena novodobými zásahy (stával tu větrný mlýn, za druhé světové války se tu kopaly 
zákopy). Hradisko objevil a prozkoumal již počátkem 80. let 19.stoletı ́oslavanský badatel 
Václav C�apek. Byly vysledovány čtyři sıd́lištnı ́objekty v mıśtě samotného hradiska a zjištěna 
kulturnı ́vrstva o mocnosti 20 až 100 centimetrů. Artefakty jsou také obsaženy v násypech 
valů, které dle V. C� apka obsahujı́ fragmenty lidských pozůstatků, předevšı́m na 
severovýchodnıḿ svahu. Z početných dochovaných nálezů je nutno uvést na prvém mıśtě 

pozdně-halštatskou keramiku, dále přesleny, hvězdicovitý závěsek, závažı,́ kusy mazanice s otisky štıṕaných dřev, zbytky červené 
mazanice z hliněných pecı,́ hliněnou pintaderu, zlomky hliněných terčů, kamenný brousek, kamenný drtič, kus bronzové slitiny, 
železnou strusku, kostěné hroty, hladidla ze zvıř́ecıćh žeber, opracované parožı ́a zvıř́ecı ́kosti (vepr,̌ divočák, srnec, jelen, medvěd, 
bobr, jezevec, koza). Dıḱy zıśkanému materiálu lze osıd́lenı ́tohoto výšinného sıd́liště datovat do obdobı ́kultury horákovské z 
doby halštatské. Lze však usuzovat i na dřıv́ějšı ́osıd́lenı ́této lokality, a to již v obdobı ́jevišovické kultury z pozdnı ́doby kamenné 
(3 000 - 2 700 pr.̌ n. l.). Přejeme krásné výhledy na Město 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. května byl otevřen zbrusu nový, barevný a relaxačnı ́park v Permoniu s názvem 
Duhový svět, určen pro nejmenšı ́děti. Duhový svět vás okouzlı ́ vodnıḿi prvky, atrakcemi i 
interaktivnı ́pohádkovou hrou „Duhová kapka". 

Celým parkem vás provázı ́duhová vıĺa Permıńa se svými kouzly, šesti bratry permonıḱy a 
čarodějem C�ernobohem, který všechny stvořil. A protože Permıńa byla holka a ne kluk, 
vyhnal ji čaroděj C�ernoboh z podzemnı ́těžnı ́věže nahoru na zem, kde nikdy předtıḿ nebyla. 
Poprvé uviděla slunıč́ko, oblohu, chodila po trávě, koukala se na nebe. Slunıč́ko a voda 
dokázaly vytvořit na trávě krásné barevné kapky, tolik připomıńajıćı ́drahokamy bratrů 
permonıḱů. Permıńa se usıd́lila v nové vodnı ́věži, připomıńajıćı ́maják a časem se sama 
naučila vytvářet barevný duhový svět, přiřazovala rostlinám, zvıř́átkům i různým věcem 
barvy, aby svět nebyl jen černo-bıĺý a stala se na zemi i mezi permonıḱy velmi oblıb́enou. 
Potřebovala k tomu jen čistou vodu, slunıč́ko a kouzelnou pıśničku, kterou si při práci 
prozpěvovala. Nakonec z vody a drahokamů od permonıḱů vytvořila i tu největšı ́duhu, duhu 
na obloze. Když to čaroděj C�ernoboh zjistil, rozhněval se a permonıḱy i Permıńu uvěznil v 
podzemı.́ Také v Duhovém světě nastražil plno překážek, uzamkl prameny vody ve vodnı ́
věži a aby se k nim nikdo nedostal, postavil před vstup do vodnı ́věže velkého ošklivého 
draka. Permıńa přestala zpıv́at a mıśto kouzelné pıśničky se často z různých mıśt ozývá jejı ́
smutný pláč. Vydáte-li se v Duhovém světě po správné stopě, dovedou vás slzy Permıńy 
(barevné duhové kapky) k tajemné jeskyni, kde je Permıńa uvězněná. C�eká zde na všechny 
dobré lidské bytosti, které ji svým úsměvem postupně navrátı ́sıĺu vymanit se z temného 
vězenı.́ Z nalezených barevných kapek sestavte duhu, která vám vchod do tajemné jeskyně 
otevře. Pomůžete tak nejen Permıńě, ale celému našemu světu, aby byl zase krásný a 
barevný. A Permıńa… ta se vám za to určitě odměnı.́ 

(úryvky	z	textu	paní	PhDr.	Aleny	Lubasové	Ph.D.	z	Permonia)

„Rozhled" po Mikroregionu 

Pokračování	na	str.	10

Vyhlídka	U	Antoníčka	v	Dolních	Kounicích			
Otevírací	doba:	volně	přístupná

Rozhledna	Na	Oklikách	Ivančice	
Otevírací	doba:	volně	přístupná	

Vyhlídka	Zavřelovo	panorama	v	Ketkovicích
Otevírací	doba:	volně	přístupná
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Rozhledna	Vladimíra	Menšíka	na	Hlíně	
Otevírací	doba:	omezená

Návštěvnı ́provoz je 
celoročnı,́ rozhledna 

je zpřıśtupněna 
následujıć ıḿ 
způsobem:

BŘEZEN–ČERVEN:
otevřeno soboty, 
neděle a svátky 

od 10.00 do 17.00 hod.

ČERVENEC-SRPEN:
otevřeno každý den 

mimo Pondělı ́
od 10.00 do 17.00 hod.

ZÁŘÍ-ŘÍJEN:
otevřeno soboty, 
neděle a svátky 

od 10.00 do 17.00 hod.

LISTOPAD-ÚNOR: 
otevřeno Neděle 

od 13.00 do 15.00 hod.

V přıṕadě nepřıźnivého počası ́(silný vıt́r, bouřka, vánice ) bude rozhledna 
uzavřena! Mimo tyto hodiny lze domluvit návštěvu pro skupinu osob nad 
10 lidı ́předem na telefonnıḿ čıśle 777 805 820 nebo přıḿo u rozhledny s 
jejıḿ správcem.

Těžní	věž	Kukla	v	Oslavanech
Otevírací	doba:	omezená

DUBEN,	KVĚTEN,	ČERVEN: 
PO-PA�  (organizované skupiny po

domluvě), SO-NE-SVA�TKY 
10.00-18.00 hod.

ČERVENEC,	SRPEN:   
9.30-18.30 hod.

ZÁŘÍ,	ŘÍJEN:   
PO-PA�  (organizované skupiny po 

domluvě), SO-NE-SVA�TKY 
10.00-18.00 hod.

LISTOPAD–BŘEZEN:

Vstup pro organizované skupiny 
možný po předchozı ́ domluvě pouze 

do Těžnı ́věže. 
Poslednı ́ vstup návštěvnıḱů do věže 

je nejpozději 1 hodinu, parku 2 
hodiny a do hry nejpozději 2,5 

hodiny před zavıŕacı ́dobou.
Tel.: +420 546 492 219

Mobil: +420 724 380 529
e-mail:hermanova@st-os.cz

Rozhledna	Alfonse	Muchy	v	Ivančicích
Otevírací	doba:	volně	přístupná

Vyhlídka	Hradiště	„Náporky"	v	Oslavanech
Otevírací	doba:	volně	přístupná
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V neděli 29. dubna 2018 proběhl ve venkovnıćh prostorách 
SVC�  Ivančice již 3. ročnıḱ Dne tance, v tento den se svátek 
tance slavı ́po celém světě. S námi jej přišlo oslavit 140 diváků 
a svým tanečnıḿ a pohybovým vystoupenıḿ nejrůznějšıćh 
stylů (street dance, mažoretky, parkour a free run) podpořit 
kolem 100 vystupujıćıćh. Tito mladı ́ tanečnıći a tanečnice 
společně s diváky se pustili do nácviku společné tanečnı ́
choreogra�ie �lashmob. Po celou dobu akce byl připraven 
doprovodný program, jako malovánı ́na obličej, tvořivá dıĺná, 
dětský koutek, skákacı ́hrad, fotokoutek s polaroidem, malý 
jarmark připravený dětmi a vedoucıḿi z tanečnıćh kroužků a 
občerstvenı́ .  Nádherné počası́  podpořilo přı́ jemnou 
atmosféru nedělnıh́o odpoledne.

Roztančili jsme Horizont

Začátkem června se slavil Mezinárodnı ́den dětı.́ Proto právě 
jim byl v sobotu 2. 6. na Horizontu připraven odpolednı ́
program, kterým provázeli Mickey Mouse a jeho kamarádka 
Minnie. Nechyběla každoročnı ́ pohádková cesta, kdy na 10 
stanovištıćh byl připraven pohádkový úkol, někdy snadný, 
jindy těžšı,́ se kterým malým návštěvnıḱům pomáhaly bytosti 
z pohádek nejen klasických, ale také úplně nových 
modernıć h. Potkat jste tak mohli třeba Popelku, Včelku Máju, 
Pata a Mata, Alenku z řıš́e divů nebo Spongeboba, Coco či 
Vaianu. Během odpoledne si mohli menšı ́ i většı ́děti ověřit 
svoji fyzičku při Army challenge na různých překážkách, 
vyzkoušet paintball nebo slalomovou dráhu na šlapacı́ch 
kárách, odrážedlech nebo koloběžkách. Děti si určitě užili i 
pohádkové představenı ́ Divadla Hruška, kdy pohádky byly 
vlastně dvě - C�ervená Karkulka a Pernıḱová chaloupka. Děti se 
zapojovaly, zasahovaly do hry, hlasitě komunikovaly,… Vtipná 
podıv́aná to byla i pro dospělé. Po celou dobu akce probıh́alo 
malovánı ́na obličej a ve tvořivé dıĺně jsme vyráběli masky. 

Ahoj, rád bych napsal pár vět o kurzu, kterého jsem se účastnil 
začátkem června od SVC�  Ivančice s názvem Make Yourself 
Visible (volně přeloženo Zviditelni se). Bylo nás kolem 30 
účastnı́ků z 12 zemı́ (C�eská republika, Arménia, Polsko, 
Německo, Ukrajina, Portugalsko, Gruzie, Bělorusko, 

Den dětí v Ivančicích

Make Yourself Visible

Maďarsko, Makedonie, Rusko a R� ecko) a po dobu 8 dnů jsme 
se neformálně učili, jak zviditelnit naše organizace, 
prezentovat je online a navazovali jsme mezinárodnı ́
spolupráci. Po přıj́ezdu se nám dostalo aktivit, které nás 
účastnı́ky seznámily mezi sebou a vytvořily přátelskou 
atmosféru. Toto jsme velice ocenili, protože v následujıć ıćh 
dnech jsme se cıt́ili komfortně při vyjádřenı ́ svých názorů, 
nebáli se ptát a komunikovat s organizátory. Také to velice 
pomohlo diskuzi mezi námi účastnıḱy, kdy jsme i ve volném 
čase diskutovali nad tıḿ, jak co nejefektivněji zviditelnit naše 
organizace na internetu. Po těchto seznamovacıćh aktivitách 
jsme se pustili do problematiky online prezentace. Byly nám 
představeny online nástroje a seznámili jsme se s jejich 
ovládánı́m. Mimo nástroje, které nám byly představeny 
trenéry, zde bylo mnoho nástrojů představeno účastnıḱy, 
kteřı ́s nimi pracujı ́a majı ́dobrou zkušenost. Naučili jsme se 
také jak napsat text pro sociálnı́ média, jak vytvořit 
infogra�iku, natočit a editovat video, prezentovat naše 
organizace gra�icky na sociálnı́ch sı́tı́ch a komunikovat s 
veřejnostı.́ Na závěr toho všeho nás čekala práce. Všechno, co 
jsme se naučili v rámci tréninku, jsme vložili do online kurzu, 
na který se může přihlásit kdokoliv z veřejnosti. Což mi přišlo 
jako výborný nápad, neboť jednak utvrdıḿe to, co jsme se na 
kurzu naučili tıḿ, že to budeme učit ostatnı.́ Druhak z toho 
bude mıt́ veřejnost dalšı ́ užitek tıḿ, že vědomosti budou 
nejenom mezi námi účastnıḱy, ale i mezi širokou masou lidı ́ z 
různých organizacı́. I když samotný kurz skončil, mezi 
účastnı́ky je stále bohatá komunikace. Hlavnı́ téma je 
zejména propagace našeho online kurzu, ať se dostane do 
povědomı ́co nejvıće lidı.́  Tak nám držte palce.  RV

T-Mobile Olympijský běh v 
Ve středu 20. června se konala největšı ́běžecká akce v C�eské 
republice T-Mobile Olympijský běh 2018. Také v letošnıḿ 
roce se přidali běžci v Ivančicıćh. V 18.00 hodin se jich na start 
postavilo 165, aby absolvovali svoji trať. Nejmenšı ́děti běžely 
400m, staršı ́800m po oválu mıśtnıh́o fotbalového stadionu. 
Pro dospělé byly připraveny tratě 2,5 a 5 km, které vedly v 
krásném prostředı́ v blı́zkosti řeky Jihlavy. Delšı́ trať 
pokračovala po druhém břehu řeky, kolem Kumánu, směrem 
na Němčice a zpět přes Malovansko na stadion, kde běžce 
vıt́ali a povzbuzovali diváci, kteřı ́ zajistili velice přıj́emnou 
atmosféru. Dětı ́běželo vıće jak 50, žen 64 a mužů 50. Svojı ́
účastı ́ podpořili myšlenku této akce, kterou je propagace 
sportu a zároveň registracı ́ přispěli na nadaci, ta pomáhá 
sportovat dětem, jejichž rodičům chybı ́�inančnı ́prostředky 
na jejich sportovnı ́aktivity. Nejde přitom pouze o výjimečně 
talentované děti. Rozhodujı́cı́ je, aby děti měly chuť 
pravidelně sportovat. Obdiv zasluhujı ́všichni běžci, kterým 
děkujeme za účast, protože v takovém počası́ to nebylo 
jednoduché. Dıḱ patřı ́také fotbalovému klubu FC Ivančice za 
poskytnutı́ zázemı́, Městské policii Ivančice za asistenci 
během akce, Atletickému klubu Ivančice za velkou pomoc při 
měřenı ́a zápisu výsledků a všem, kteřı ́s touto akcı ́pomáhali.

Pokračování	na	str.	16
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Na letošnı ́léto jsme připravili 10 pobytových a 25 přıḿěstských táborů. Letnı ́pobyty byly určeny nejen pro děti, ale také pro 
dospělé zájemce, kteřı ́hojně tuto možnost využıv́ali a vydali se s námi na cesty. Již koncem června začıńal prvnı ́ze dvou termıńů 
pobytu u moře v Chorvatské Podaci. Následoval tábor pro sportovce v U� jezdě u Rosic a tábor s koňmi, který probıh́al v Ivančicıćh, 
a za koňmi jsme jezdili do Hrubšic. V Otrokovicıćh si léto užıv́ali sportovci společně s „náctiletými". Na této základně je na dva 
týdny vystřıd́aly maminky i babičky s dětmi s celotáborovou pohádkou Odvážná Vaiana. Již tradičně jsme zavıt́ali do Zblovic na 
táborovou základnu do krásného údolı ́ nad Vranovskou přehradou a na dalšı ́ chorvatskou prosluněnou destinaci - Orebič. 
Přıḿěstské tábory se konaly nejen v Ivančicıćh, ale také v Dolnıć h Kounicıćh, Nových Bránicıćh a na Kratochvilce. Navštěvovali je 
předškolnı ́děti i školáci, kteřı ́si užıv́ali hry, zábavu, tvořenı,́ sport, různé pohybové aktivity nebo třeba tanec. Děti nebo jejich 
rodiče vybıŕali tábory nejen podle zaměřenı ́(tvořenı,́ tanec, všeobecné), ale také podle tématu. V našı ́nabıd́ce byly tábory s 
širokým programovým zaměřenıḿ, napr.̌ S�moulové, Trollové, Piráti, Cesta kolem světa, Keltská osada, Afrika, Cirkus, Olympijské 
hry a mnoho a mnoho dalšıćh. Někteřı ́rodiče využili i slevy na tábory z dotace mıśtnı ́akčnı ́skupiny a evropského fondu. Jsme 
rádi, že jsme mohli téměř tisıćovce zájemců připravit program na letošnı ́prázdniny. 

Léto s Horizontem

Pokračování	na	str.	17

SVČ IVANČICE – PŘIPRAVUJEME: 
Začátkem nového školnıh́o roku majı ́děti i dospělı ́ různého věku možnost vybıŕat a současně se přihlašovat do zájmových 
kroužků SVC�  Ivančice. Ti, kdo se chtějı ́učit novým dovednostem nebo se zdokonalovat v oblasti svého zájmu, mohou navštěvovat 
hodiny tance, hudby, jazyků, tvořenı,́ keramiky, techniky nebo různých sportů. S novým školnıḿ rokem je také zahájena činnost 
Mateřského a rodinného centra Klubıč́ko a Dětského centra, což je zábavná školička pro děti od 1,5 roku a klubů mládeže. Pro 
staršı ́děti a mládež bude po prázdninách opět otevřen FreeZ klub, ten se nacházı ́v prostorách Informačnıh́o centra pro mládež na 
Zemědělské ulici. Mládežnıći mohou také navštěvovat akce a aktivity New Bej Clubu v Nových Bránicıćh a Kónus klubu v Dolnıć h 
Kounicıćh.  

Kompletnı ́nabıd́ku kroužků a dalšıćh aktivit naleznete na našich stránkách (www.svcivancice.cz), přıṕadně informace 
obdržıt́e na recepci SVC�  Ivančice, Zemědělská ulice. 
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Přehled nejvýznamnějších akcí                      září-prosinec 2018

Každý měsíc aktuální přehled akcí
Zajıḿajı ́vás akce a události konané ve vašem okolı,́ rádi byste se vydali za kulturou 
a zábavou, ale nevıt́e, kam vyrazit? Nechte se inspirovat měsíčním	přehledem	
akcí, který každý měsı́c Centrum společných služeb zveřejňuje na svých 
facebookových (       /mikroregionivancicko)  a webových stránkách (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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ZÁŘÍ
1.9.  Dolnı ́Kounice - Historické	slavnosti	Rosa	coeli –
 20. výročı ́města (město DK)
1.-2.9.  Ivančice-Letkovice - Obnovené	Letkovské	hody
2.9. Nové Bránice - Zarážení	hory (Nové Bránice)
8.9.  C�učice - Rozmarýnové	hody
8-9.9.  Oslavany - XX.	Oslavanské	historické	slavnosti
9.9. Dolnı ́Kounice - Zarážení	hory
	 (Bratrstvo vinarů a kopáčů 1737)
15.9.  Ivančice - 6.	ročník	Běhu	na	Boží	Horu	
 (Atletický klub Ivančice)
15.-16.9.  Moravské Bránice - Rozmarýnové	hody 
 (obec Moravské Bránice, SDH)
22.9.  C�učice - Noční	soutěž	(SDH C�učice)
28.9.  Dolnı ́Kounice - Posezení	u	cimbálky (Kouničan, z. s.)
28.9.  Oslavany - Zamykání	Templářské	cyklostezky
28.9. Ivančice -	32.	ročník	Ivančické	hodinovky 
 (Atletický klub Ivančice)
28.-29.9.  Ivančice - Svatováclavské	trhy	a	grilfest (Sobota) 
 (KIC Ivančice)
29.9.  Nová Ves - Rozmarýnové	hody
29.9.  Dolnı ́Kounice - Svatováclavské	hody (Kouničan, z. s.)

ŘÍJEN
5.10.  Ivančice - „Výstava	FotKI" (fotoklub FotKI)  5.10.-5.11.
5.10.  Ivančice - Ať	žijí	duchové (SVC�  Ivančice)
6.10.  Mělčany - „Švestky	všelijak" (Obec Mělčany)
6.10.  Oslavany - XXXVIII.	Oslavanský	podzimní	kros
6.10.  Ivančice - Drakiáda (Junák Ivančice)
7.-8.10.  Nové Bránice - Rozmarýnové	hody 
 (TJ Sokol Nové Bránice)
12.10.  Dolnı ́Kounice - Burza	dětského	oblečení (Luskoun, z.s.)
12.10.  Dolnı ́Kounice - Dolnokounická	drakiáda (město DK)
13.-14.10. Ketkovice - Havelské	hody (Hasiči Ketkovice)
27.10.  Oslavany - Výročí	100	let	od	vzniku	ČSR	a	bitvy	u	
	 Zborova
27.-28.10. Moravské Bránice - Podzimní	výstava	drobného	
	 zvířectva (ZO C�SCH)
28.10.  Dolnı ́Kounice - Ukončení	turistické	sezóny	(město DK)
28.10.  Oslavany - Permon	Cup	2018
 soutěž v netradičnıćh disciplıń ách (Permonium)

PROSINEC
1.12.  Oslavany - Čertovský	zámek	s	vánočním	jarmarkem
2.12.  Dolnı ́ Kounice - Adventní	trhy	a	rozsvícení	vánočního
	 stromu (město DK)
2.12.  Oslavany - Rozsvěcení	vánočního	stromu	na	náměstí
2.12.  Mělčany  - Rozsvěcení	vánočního	stromu (obec Mělčany)
2.12.  Nová Ves - Rozsvěcení	vánočního	stromu	(OU� )
2.12.  C�učice - Rozsvícení	vánočního	stromu
2.12.  Oslavany-Padochov - Mikulášská	nadílka
2.12.  Ketkovice - Adventní	vystoupení	Podhoráckého	
	 souboru	před	radnicí	(Podhorácký soubor obce Ketkovice)
5.12.  Ivančice  - Mikuláš	na	městě (SVC�  Ivančice)
5.12.  Ivančice-Němčice - Mikuláš (SDH Němčice)
7.12.  Ivančice  - Adventní	odpoledne (KIC Ivančice)
8.12.  Dolnı ́ Kounice - Mikulášská	nadílka	s	čertovským	
	 průvodem	(město DK)
8.12.  Ivančice - Fotbalový	turnaj	o	mistra	Ivančic (FC Ivančice)
8.12.  Ivančice - Adventní	odpoledne	- Kino Réna (SVC�  Ivančice)
9.12.  Hlıń a - Adventní	koncert	v	kostele	sv.	Kunhuty
9.12.  C�učice - Mikulášská	nadílka
14.12. Ivančice  - Adventní	odpoledne (KIC Ivančice)
15.12.  Moravské Bránice - Živý	betlém (ZO C�ZS)
15.12.  Oslavany-Padochov - Vánoční	trhy (TJ Sokol Padochov)
16.12.  Mělčany  - Vánoční	koncert	v	Orlovně (obec Mělčany)
16.12.  Dolnı ́ Kounice - Adventní	koncert	(město DK)
21.12.  Ivančice  - Adventní	odpoledne (KIC Ivančice)
24.12.  Hlıń a - Vánoční	zpívání	u	kostela	sv.	Kunhuty
24.12.  Dolnı ́ Kounice - Vánoční	mše (Farnost DK)
24.12.  Moravské Bránice - Setkání	u	Jihlavky
24.12.  Ivančice - Rozdávání	Betlémského	světla (Junák Ivančice)
26.12.  C�učice - Vánoční	zpívání	a	povídání	u	jesliček
31.12.  Ivančice - Silvestr (SVC�  Ivančice)
31.12.  Ketkovice - „Svařák"	na	radnici (obec Ketkovice)
31.12.  Moravské Bránice - Silvestrovská	zábava	s	Ozonem
 (ZO C�SCH)

3.11.  Dolnı ́Kounice - STRAŠFEST	II. (Kónus klub)
10.11.  Němčice - Halloween	odpoledne	pro	děti,	večer	pro	
	 dospělé	(SDH Němčice)
22.11.  Ivančice - Výstava	Den	poezie	na	Gymnáziu	JB	
	 Ivančice	(Knihovna Ivančice) / 22.10.-21.12.
24.11.  Ivančice - Pečení	mikulášských	perníků (SVC�  Ivančice)
24.11.  C�učice  - Setkání	se	seniory
29.11.  Dolnı ́Kounice - Adventní	dílna (Luskoun, z.s. + spolky)
30.11.  Ivančice - Rozsvěcení	vánočního	stromu (KIC Ivančice)

LISTOPAD
2.11.  Ivančice - Bene�iční	koncert	na	podporu	pacientů	
	 LDN (Sbor Jednoty bratrské v Ivančicıćh)
2.11.  Oslavany - Cesta	za	světýlkem	–	lampionový	průvod



BISKOUPKY

Obecní	úřad	Biskoupky/Knihovna
Biskoupky 40, 664 91 Ivančice
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
C�učice 131, 664 91 Ivančice
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
C�učice 131, 664 91 Ivančice
Tel.: 607 528 273
E-mail: knihovna@cucice.cz
Půjčovní	doba: St 17:00-18:00

Mateřská	škola
C�učice 21, 664 91 Ivančice
Tel.: 533 380 009
E-mail: ms.cucice@centrum.cz

DOLNÍ	KOUNICE

Městský	úřad	Dolní	Kounice
Masarykovo náměstı ́66/2, 664 64 Dolnı ́ 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 náměstı ́66/2, 664 64 Dolnı ́ 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
U� t, C� t  07:00-12:00, 12:30-15:00
Pá  07:00-12:30
So, Ne  10:00-17:00 Klášter Rosa coeli (pouze v sezóně, 
kdy je klášter otevřen)
V době, kdy nenı ́otevřeno TIC na náměstı,́ je turistům k dispozici 
informačnı ́stánek v klášteře Rosa coeli

Klášter	Rosa	coeli
E-mail: tic@dolnikounice.cz
Aktuálnı ́otevıŕacı ́doba na www.dolnikounice.cz

Městská	knihovna	
Továrnı ́128/1, 664 64 Dolnı ́ 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 prázdninách v pátek zavřeno

Hasiči	-	Dolní	Kounice	
SDH Dolnı ́ Kounice, Masarykovo nám. 2, Dolnı ́Kounice 
Tel.: 546 420 222, 605 971 416 (velitel)
E-mail: sdhdolnikounice@seznam.cz

Mateřská	škola	Dolní	Kounice
Továrnı ́26, 664 64 Dolnı ́ 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 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 546 421 595 
Tel.: 546 421 597 (1. a 2. ročnıḱ, ul. U Sboru)
Tel.: 604 141 117 (mateřská škola)
E-mail: info@zsdolnikounice.cz
www.zsdolnikounice.cz

KÓNUS	KLUB	pro	děti	a	mládež
Kabiny na malém hřišti, 50 metrů za klášterem
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 náměstı ́142/10, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 546 421 109
Úřední	hodiny: Po-Pá 08:00-11:00, 13:00-17:00

Římskokatolická	farnost	Dolní	Kounice
Masarykovo náměstı ́20, 664 64 Dolnı ́ 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 nám. 142/10, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 731 491 649, 539 094 211
E-mail: info@dkmmoravia.cz
V PR� I�PADE�  HAVA� RIE 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
Hlıń a 19, 664 91 Ivančice
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:	
Březen-červen  10:00-17:00 (So, Ne, svátky)
C�ervenec-srpen  10:00-17:00 (každý den kromě pondělı)́
Zářı-́listopad  10:00-17:00 (So, Ne, svátky)
Listopad-únor  13:00-15:00 (Ne, svátky)

Obecní	knihovna	na	Hlíně
Bývalé prostory obecnı ́školy
Tel.: 607 665 625
Půjčovní	doba: St 16:00-18:00

Veřejné služby na území Mikroregionu Ivančicko
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IVANČICE

Městský	úřad	Ivančice
Palackého náměstı ́196/6, 664 91 Ivančice
E-mail: info@muiv.cz
www.ivancice.cz
Úřední	hodiny:	Po, St   07:30–11:30, 12:30–17:00
(Odbor správnıćh činnostı ́navıć čtvrtek 07:30–11:30, 12:30–14:00)

Budova	na	Palackého	nám.	196/6
ź Odbor	vnitřních	věcí, tel.: 546 419 411 (sekretariát starosty a 

mıśtostarosty), tel.: 546 419 412 (sekretariát 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
 
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
ź Odbor	správních	činností, tel.: 546 419 511 (sekretariát)
ź Oddělení	dopravy
 Zkušebnı ́komisar,̌ tel.: 546 419 531
 Evidence vozidel + technik, tel.: 546 419 532
 Evidence vozidel + technik, tel.: 546 419 533
 Evidence řidičů, tel.: 546 419 534, 536
 Silničnı ́správnı ́úřad, tel.: 546 419 537
ź  Oddělení	správní	
 Trvalý pobyt, tel.: 546 419 544
 Cestovnı ́pasy, tel.: 546 419 541
 Občanské průkazy, tel.: 546 419 542
 Evidence obyvatel, tel.: 546 419 543
 Dopravnı ́přestupky, tel.: 546 419 553, 554
 Radar, tel.: 546 419 522
 
Kulturní	a	informační	centrum	Ivančice	
(expozice Vladimıŕ a Menšıḱa, expozice Alfonse Muchy)
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
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
U� t, C� t, Pá  09:00-12:00, 13:00-16:00
So, Ne  13:00-17:00
So a Ne v červenci a srpnu 09:00-12:00, 13:00-17:00

DPS	-	dům	s	pečovatelskou	službou	Ivančice
Na U� voze 5, 664 91 Ivančice
(více	informací	viz	kapitola	Sociální	služby)

Finanční	úřad	pro	Jihomoravský	kraj
Na Spojce 1, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 439 311
Fax: 546 439 398
Provozní	doba	podatelna:
Po, St  08:00-17:00
U� t, C� t  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
S� iroká 16, 664 91 Ivančice
(více	informací	viz	kapitola	Sociální	služby)

Požární	stanice	Ivančice
Tesařovo náměstı ́7, 664 91 Ivančice
Tel.: 950 626 122
E-mail: martin.skoda@�irebrno.cz

Policie	ČR
Josefa Vávry 30, 664 91 Ivančice
Tel.: 974 626 441
E-mail: bo.oop.ivancice.podatelna@pcr.cz

Městská	policie	
Palackého náměstı ́1013/12, 66491 Ivančice
Tel.: 546 419 468
Mobil hlıd́ ka: 724 057 924 
E-mail: mestska.policie@ivancice.cz 
Dopolednı ́ služby: Po-Pá 06:00-14:00
Nočnı ́služby: U� t-Ne 22:00-6:00

Nemocnice	Ivančice
S� iroká 16, 664 91 Ivančice
Telefon ústředna: 546 439 411
Sekretariát ředitele: 546 439 402
E-mail: sekretariat@nspiv.cz
www.nspiv.cz

Městské	lesy	
Hájenka Na Réně 8/1243, 664 91 Ivančice
Dalibor Lang, tel.: 603 963 487 
E-mail: mestskelesy.ivancice@seznam.cz

Knihovna	
Mjr. Nováka 7, 664 91 Ivančice
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 (děti 13:00-17:00)
červenec-srpen v pátek zavřeno

Kino	Réna
Palackého náměstı ́12, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 469, 736 601 631
E-mail: postakinorena@quick.cz 
www.kinorena.cz

Římskokatolická	farnost	Ivančice
Palackého nám. 9/21, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 591, 731 428 365
E-mail: pavelromer@seznam.cz
www.farnostivancice.cz

Česká	pošta
Komenského náměstı ́21/9, 66491 Ivančice
Tel.: 546 435 815
Provozní	doba: Po-Pá 08:00–12:00, 13:00-18:00

Městská	sportovní	hala
Rybářská 33, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 452 111
E-mail: novakova@muiv.cz
Provozní	doba	MSH: Po-Ne 07:00- 22:00

Odpadní	dvůr
U čistıŕny odpadnıćh vod na Réně
Provozní	doba:
Letní	čas		(cca	duben–říjen)
Po, St, C� t, Pá  16:00-19:00
So  09:00-12:00
Zimní	čas	(cca	listopad	–	březen)
Po, St, C� t, Pá  14:00-17:00
So 09:00-12:00

Vodárenská	akciová	společnost,	a.	s.
B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice 
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
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
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
Palackého nám. 27, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 660, mobil: 732 369 174
E-mail: zusamibo@volny.cz
www.zus-ivančice.cz

IVANČICE	-	MATEŘSKÉ	A	ZÁKLADNÍ	ŠKOLY

Mateřská	škola	Na	Úvoze	Ivančice	
Na U� voze 1, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 504
msnauvozeivancice@seznam.cz

Mateřská	škola	Chřestová	Ivančice
Chřestová 17,  Ivančice 664 91
Tel.: 546 451 367
E-mail: ms_chrestova_ivancicep@seznam.cz
www.mschrestova.cz

Základní	škola	a	mateřská	škola	Ivančice-Řeznovice	
R� eznovice 88, 664 91 Ivančice 
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
Základnı ́škola - S�kolnı ́230/34, 664 91 Ivančice-Němčice,tel.: 546 451 980
Mateřská škola - Němčice 92, tel.: 546 451 468 /  Alexovice - Továrnı ́
168/16, tel.: 546 452 408, e-mail: msalexovice@seznam.cz

Základní	škola	T.	G.	Masaryka	Ivančice
Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 236
www.zstgmivancice.cz

Základní	škola	Vladimíra	Menšíka	Ivančice	
Růžová 7, 664 91 Ivančice
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
S� iroká 42, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 931
E-mail: spec.sk.iva@volny.cz
www.specskiva.cz

IVANČICE	-	STŘEDNÍ	ŠKOLY

Gymnázium	Jana	Blahoslava	Ivančice	
Lány 2, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 110
E-mail: musil@gjbi.cz
www.gjbi.cz

Střední	škola	dopravy,	obchodu	a	služeb	Moravský	Krumlov
Nám. Klášternı ́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 Ivančice       
Tel.: 546 451 831

KETKOVICE

Obecní	úřad	Ketkovice
Ketkovice 87, 664 91 Ivančice
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
Základnı ́škola (Ketkovice 146, 664 91 Ivančice)
Tel.: 515 532 955
E-mail: zsamsketkovice@seznam.cz
Mateřská	škola (Ketkovice 212, 664 91 Ivančice)
Tel.: 515 532 956

KUPAŘOVICE

Obecní	úřad	Kupařovice
Kupařovice 44, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 546 421 490
E-mail: obec.kuparovice@seznam.cz
www.kuparovice.cz
Úřední	hodiny:
U� t 8:00-12:00, 16:00-19:00
C�t: 8:00-12:00

MĚLČANY

Obecní	úřad	Mělčany
Mělčany 163, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 546 421 416
E-mail: obec@melcany.cz
www.melcany.cz

Úřední	hodiny:
Po, St  08:00-17:00
U� t, C� t  08:00-14:00
Pá  08:00-13:00

Mateřská	škola	Mělčany
Mělčany 82, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 725 111 404
E-mail: ms.melcany@melcany.cz

MORAVSKÉ	BRÁNICE

Obecní	úřad	Moravské	Bránice
Moravské Bránice 325, 664 64 Dolnı ́ 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 Bránice 74, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 546 421 680, 724 313 683 (základnı ́škola),
533 386 502 (mateřská škola)
E-mail: zsmorbranice@seznam.cz
www.zsmorbranice.sweb.cz

Obecní	knihovna	Moravské	Bránice
Moravské Bránice 74, 664 64 Dolnı ́ Kounice
E-mail: knihovna@moravskebranice.cz
www.moravskebranice.knihovna.cz
Půjčovní	doba:
C�t 17:00-19:00
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NĚMČIČKY

Obecní	úřad	Němčičky
Němčičky 39, Němčičky 664 66
Tel.: 546 421 510; e-mail: nemcicky@nemcickyubrna.cz
www.nemcickyubrna.cz
Úřední	hodiny:	St 15:00-19:00

Mateřská	škola	Němčičky	
Němčičky 59, 664 66 Němčičky
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
Obecnı ́úřad 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
U� t, C� t  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
U� t  14:00-19:00, 19:30-20:30 vodnı ́intervalové cvičenı́
C� t  14:00-19:00, 19:15-20:00 aquaaerobic
So, Ne  10:00-21:00

NOVÉ	BRÁNICE

Obecní	úřad	Nové	Bránice
Nové Bránice 7, 664 64 Dolnı ́ 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 Bránice 7, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 603 102 225
Půjčovní	doba: C� t 16:00-18:00 (po dobu letnıć h zavřeno)

Jubilejní	základní	škola	Masarykova	a	mateřská	škola	Nové	Bránice
Nové Bránice 131, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 546 421 646 (ředitelna), 720 033 479 (ZS� ), 720 033 475 (MS� )
E-mail: info@zsnovebranice.cz
www.zsnovebranice.cz

New	Bej	Club – volnočasový klub pro děti a mládež
Nové Bránice 7, 664 64 Nové Bránice (budova OU� ) 
Tel.: 773 627 054; e-mail: newbejclub@email.cz
www.newbejclub.webnode.cz
Otevírací	doba:	Po-Pá 15:00-19:00

OSLAVANY

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

Kulturní	informační	středisko	Oslavany
S� iroká 2, 664 12 Oslavany
Tel: 546 423 283, 604 108 641
E-mail: kis.oslavany@post.cz

Městská	policie
Nám. 13. prosince 2, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 290, 603 372 966
E-mail: mep.oslavany@post.cz

Kino	Oslavany
S� iroká 204/2, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 018

Základní	umělecká	škola	Oslavany	
Nám. 13. prosince 12, 664 12 Oslavany 
Tel.: 605 258 884 (ředitelka), 
Tel.: 731 155 683 (zástupkyně ředitelky) 
E-mail: zus.oslavany@quick.cz
www.zusoslavany.cz

MŠ	Duha	Oslavany
www.ms-duha.cz
ź Mateřská	škola	Sportovní
Sportovnı ́12, 664 12 Oslavany
Tel.: 739 634 103; e-mail: ms-sportovni@volny.cz

ź MŠ	Havířská
Havıř́ská 60, 664 12 Oslavany  
Tel.: 739 634 101; e-mail: ms-oslavany-havirska@volny.cz

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

Základní	škola	Oslavany
Hlavnı ́850/43, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 224 (kancelář), 546 424 068 (ředitelna)
E-mail: zsoslavany@seznam.cz
www.zs-oslavany.selfnet.cz

Dům	dětí	a	mládeže	Oslavany
Hybešova 3, 664 12 Oslavany 
Tel.: 546 423 520, 739 634 100; e-mail: info@ddm-oslavany.cz
www.ddm-oslavany.cz

Městská	knihovna	Oslavany
Hlavnı ́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
U� t, C� t  zavřeno
St, Pá  08:30-12:00, 13:00-17:00

Muzeum	Hornictví	a	energetiky	Rosicko-Oslavanska,	
Hasičské	muzeum
Zámek v Oslavanech, Zámecká 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:	vıḱendy od května do zářı́

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
 

SENORADY

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 
Palackého nám. 5/11, 664 91 Ivančice
Vedoucı ́odboru, kurátor pro dospělé: Ing. Olga Prokopová,
tel.: 546 419 490, e-mail: prokopova@muiv.cz

ź Oddělení	sociální	práce
Mgr. Irena S�ancová, tel. 546 419 492, e-mail: sancova@muiv.cz
Jana Kratochvıĺová, tel.: 546 419 495, e-mail: kratochvilovaj@muiv.cz
Eva Ošmerová, DiS., tel. 546 419 493, e-mail: osmerova@muiv.cz

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

-	Péče	o	děti
Mgr. Lucie Kratochvıĺová, DiS., tel.: 546 419 494, e-mail: 
kratochvilova@muiv.cz
Jitka S�andová, 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 (úřednı ́den)
U� t, C� t  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)

Úřad	práce	Ivančice
S� iroká 16, 664 91 Ivančice
E-mail: posta.up@bo.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
ź Zprostředkovánı ́zaměstnánı,́ tel.: 950 105 441-443, 445
ź Státnı ́sociálnı ́podpora, tel.: 950 105 571-574
ź Hmotná nouze, tel.: 950 105 444, 446, 447, 575
ź Sociálnı ́služby, přıśpěvek na péči, tel.: 950 105 448, 449
ź Dávky pro osoby se zdravotnıḿ postiženıḿ, tel.: 950 105 577

Provozní	doba:
Po, St  08:00-12:00, 13:00-17:00
U� t, C� t 08:00-11:00
Pá   08:00-11:00 pouze novı ́klienti

Pečovatelská	služba	Ivančice	
Péče poskytovaná občanům Ivančic a ostatnıćh měst a obcı ́ORP Ivančice
Na U� voze 5, 664 91 Ivančice 
Tel.: 546 123 402
E-mail: psivancice@seznam.cz

ź Terénní	pečovatelská	služba	– služba s docházkou do domácnosti 
pro osoby s chronickým onemocněnıḿ, s jiným zdravotnıḿ 
postiženıḿ, rodiny s dětmi, senioři.

 Po-Pá 07:00-15:30 hod., v nutných přıṕadech 06:00–19:00 včetně
 sobot a nedělı́

ź Denní	stacionář –  Dennı ́pobyt pro seniory a osoby tělesně či 
zdravotně postižené, kteřı ́potřebujı ́pomoc jiné osoby. Je zajištěno 
stravovánı,́ osobnı ́hygiena, vycházky a jiné aktivizačnı ́činnosti.         
Po-Pá 07:00-15:00 hod.

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

Psychologická	ambulance - PhDr. Jaroslava Strmisková
S� iroká 401/16, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 251

Persefona	- pomoc obětem domácıh́o násilı́
Jiráskova 8, 602 00 Brno
Kontaktnı ́mıśto	Ivančice (konzultace na základě předchozı ́ domluvy): 
Středisko volného času, Zemědělská 2, 664 91 Ivančice
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
Komenského nám. 1611/9a, 664 91 Ivančice
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	- duchovnı ́(kaplanská) služba, činnost
pracovnıḱa pro naplňovánı ́lidských potřeb, zajišťovánı ́dobrovolnické 
služby.
ź Nová	Zahrada	- prostory v centru Ivančic ve vnitrobloku ZUS�  a pošty
(nacházı ́se zde: třıǵeneračnı ́obývák, sportovnı ́klubovna, pracovnı ́dıĺna, 
Family Point - bezbariérové mıśto, které umožňuje pečovat o malé děti a 
zıśkávat informace pro podporu rodinného života).

Komunitní	dům	seniorů	–	KoDuS
Bytový dům s nájemnıḿ bydlenıḿ pro osoby ve věku 60+, který má dıḱy 
komunitnıḿu způsobu života umožnit prodlouženı ́soběstačnosti a 
nezávislosti těchto osob. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachovánı ́
osobnı ́nezávislosti každého jedince.

KoDuS	Ivančice,	ulice	Břízová	(lokalita	Brněnka):
ź 18 bezbariérových bytů,
ź čtyři nadzemnı ́podlažı,́
ź byty v 1.NP (5 bytů) se zahrádkou, ostatnı ́s balkonem,
ź společně sdıĺené prostory,
ź společná zahrada s pohotovostnıḿ WC.

Podmínky	pro	možnost	bydlení	v	Komunitním	domě	seniorů:
ź Osoba/y ve věku 60 let a vıće, jejichž průměrný čistý měsıč́nı ́přıj́em 

v obdobı ́12 kalendářnıćh měsıćů před uzavřenıḿ nájemnı ́smlouvy 
nepřesáhl 1 násobek průměrné měsıč́nı ́mzdy v přıṕadě 1 členné 
domácnosti nebo 1,2 násobek 2 členné domácnosti.

ź Zájemce o bydlenı ́k datu uzavřenı ́nájemnı ́smlouvy nesmı ́mıt́ 
ve vlastnictvı ́ani v podıĺovém spoluvlastnictvı ́bytový dům, rodinný 
dům, nebo byt. 

Informace	+	podání	žádosti:	MěU�  Ivančice - Odbor sociálnıćh věcı.́
Informace	+	formulář	žádosti	ke	stažení:www.ivancice.cz

Městský	šatník	v	Ivančicích
Odbor sociálnıćh věcı ́zřıd́il a provozuje na Palackého nám. 5/11 (MěU�  
Ivančice, OSV, přıźemı)́ „Městský šatnıḱ". S� atnıḱ je určen pro lidi v hmotné 
nouzi nebo s nıźkými přıj́my. Je otevřen vždy v pondělı ́a ve středu od 7:30 
do 17:00 hod. V jiné dny po předchozı ́ domluvě na tel. čıśle 546 419 493 – 
Eva Ošmerová.
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LINKY DŮVĚRY - PORADENSKÉ LINKY

Spondea	-	krizové centrum pro děti, dospıv́ajıćı ́a rodinu
Sýpka 25, 613 00 Brno 
Krizové centrum - tel.: 541 235 511, 608 118 088 (Po-Pá 08:00-18:00)
Intervenčnı ́centrum - tel.: 544 501 121 (Po-C� t 08:00 18:00, Pá 8:00-16:00, 
vıḱend na mobilu nonstop, neděle 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
ź Poradenství	pro	děti,	mládež	a	studující	do	26	let
Linka bezpečı:́ 116 111 (bezplatná linka)
Internetové poradenstvı:́ pomoc@linkabezpeci.cz 
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

ź Poradenství	pro	dospělé	v	oblasti	výchovného	a	rodinného	
poradenství

Rodičovská linka: 840 111 234, 606 021 021
Internetové poradenstvı:́ pomoc@rodicovskalinka.cz
www.linkabezpeci.cz

Dětské	krizové	centrum
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 rodinného práva a péče 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.	- středisko prevence a léčby drogových závislostı ́
Tel.: 222 221 431 (nonstop)
www.dropin.cz

Linka	seniorů	-	krizová pomoc pro seniory a pečujıćı ́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 osobám ohroženým domácıḿ násilıḿ
Tel.: 251 511 313 (bezplatná linka, nonstop)
Internetové poradenstvı:́ dona.linka@bkb.cz
www.donalinka.cz

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

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

Poradna	při	�inanční	tísni - bezplatné poradenstvı ́ 
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 zdravotnıḿ postiženıḿ a 
seniory. Poradenstvı ́v oblasti sociálnı,́ bytové, rodinné, pracovnı,́ právnı ́
způsobilosti a občanskoprávnıćh vztahů.

Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova)
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 předem objednat)

OSTATNÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Hasiči   150
Záchranná služba  155
Policie C�R  158
Jednotné evropské čıślo tıśňového volánı ́ 112

POLICIE C�R - Obvodnı ́oddělenı ́Ivančice, Josefa Vávry 30, 664 91 Ivančice
Tel.: 974 626 441
E-mail: bo.oop.ivancice.podatelna@pcr.cz

NEMOCNICE Ivančice - S� iroká 16, 664 91 Ivančice,
Telefonnı ́ústředna: 546 439 411

PLYN
Jihomoravská plynárenská, a. s.
Závod Brno, pohotovostnı ́služba, tel.: 1239, nonstop!

VODA
Vodárenská akciová společnost, a. s., provoz Ivančice, 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 město Dolnı ́ Kounice a obec Mělčany)
Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 539 094 211, 731 491 649

ELEKTR� INA
E.ON C�R, s. r. o., Brno, Lidická 36
Tel. poruchová služba: 800 225 577

Informačnı ́linka o telefonnıćh čıślech: 1188 (nonstop!)

Vydavatel Zpravodaje: Centrum	společných	služeb	Mikroregionu	Ivančicko. Adresa: Zemědělská 2, 664 91 Ivančice. Kontaktnı ́telefon: 602 551 801,  
e-mail: mikroregionivancicko@gmail.com. Uvedené kontaktnı ́údaje lze využıt́ pro zaslánı ́přıśpěvků, nebo zájmu o inzerci.  Autoři přıśpěvků a fotogra�iı:́ 

Ing. Bohumil Smutný, BA, Jitka Z� ivná a dalšı ́autoři dle jednotlivých přıśpěvků. 
Zpravodaj je distribuován zdarma. Vıće informacı ́a archiv vydánı ́ve formátu PDF na portálu Mikroregionu Ivančicko www.ivancicko.com

Číslo	6,	ročník	2019	vyjde	v	březnu	2019,	uzávěrka	15.2.2019.    

Projekt Posilovánı ́administrativnı ́kapacity obcı ́na bázi meziobecnı ́spolupráce, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, 
�inancovaný z evropského sociálnıh́o fondu prostřednictvıḿ OPZ.
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