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Informace o činnosti Mikroregionu Ivančicko
Vážení	čtenáři,	jsem	potěšen,	že	se	do	vašich	rukou,	nebo	alespoň	na	obrazovky	vašich	monitorů,	
dostalo	první	vydání	informačního	zpravodaje.	Na	další	čísla	se	budete	moct	těšit	v	pravidelných	
půlročních	intervalech,	a	to	vždy	měsících	duben	a	říjen.	

ožná 	 si 	 někteř ı́ 	 vzpomenou, 	 že	MMikroregion	 Ivančicko	vydal	 již	 v	 roce	
2009	 prvnı́ 	 vlaštovku	 s 	 názvem	

„Občasnıḱ	Mikroregionu	Ivančicko“,	který	však	z	
�inančnıćh	důvodů	nebylo	možné	dále	zpracová-
vat	 a	 vydávat.	 	 Od	 té	 doby	 se	 v	 Mikroregionu	
Ivančicko	mnohé	změnilo.	 Informačnı	́ zpravodaj	
je	 nynı́	 vydáván	 v	 rámci	 realizace	 projektu	
„Posilovánı	́administrativnı	́kapacity	obcı	́na	bázi	
meziobecnı	́ spolupráce“,	 který	 je	 �inancovaný	 z	
evropského	 sociálnı́ho	 fondu	 prostřednictvı́m	
Opera čn ı́ ho 	 p rogramu 	 zaměs tnanos t .	
Mikroregion	 Ivančicko	 je	 zapojen	 do	 toho	
projektu	jako	smluvnı	́partner	Svazu	měst	a	obcı	́
C�R.	
Vydávánı́	 informačnı́ho	 zpravodaje	 však	 nenı	́
jedinou	 novou	 aktivitou	 našeho	 dobrovolného	
svazku	 obcı́.	 Dovolte	 mi	 krátkou	 exkurzi	 do	
minulosti.	 Mikroregion	 Ivančicko	 vznikl	 na	
podzim	roku	2003	a	zanedlouho	zahrnoval	územı	́
11	členských	obcı.́	Předmětem	činnosti	svazku	je	
hlavně	 spolupráce	 obcı	́ při	 realizaci	 projektů,	
ochrana	 a	 prosazovánı́	 společných	 zájmů.	 Do	
současné	 doby	 Mikroregion	 zastupovali	 celkem	
tři	 předsedové	 správnı́ho	 výboru	 –	 prvnı́m	
předsedou	byl	do	roku	2008	Peter	Pollák	z	C�učic,	
do	 roku	 2014	 Ladislav	 Veselý	 z	 Nové	 Vsi	 a	 v	
současné	 době	 je	 to	 Rostislav	 S� tork	 z	 Ivančic.	
Vedenı	́ svazku	 je	 dále	 tvořeno	 členy	 správnıh́o	
výboru,	kterými	jsou	mıśtopředsedové	Mgr.	Miloš	
Musil	 z	Oslavan	a	 Ing.	 Jan	Trecha	z	Moravských	
Bránic,	dále	Mgr.	Naděžda	Chajmová	z	Nové	Vsi	a	
Ing.	 Radka	 Formánková	 z	 Dolnı́ch	 Kounic.	
Ivančicko	se	nedávno	rozšıř́ilo	o	dvě	nové	obce	–	
Biskoupky	 a	 Němčičky.	 Obec	 Neslovice	 naopak	
oznámila	 svůj	 odchod	 a	 stává	 se	 součástı	́
sousednıh́o	Mikroregionu	Kahan.	
Od	 roku	 2015	 se	 Mikroregion	 vydal	 cestou	
profesionalizace	svazku.	Co	to	znamená?	Do	roku	
2015	neměl	Mikroregion	zaměstnance,	kteřı	́by	se	
na	plný	úvazek	věnovali	činnosti	pro	rozvoj	územı	́
a	aktivit	svazku.	Cıĺem	profesionalizace	 je	zvýšit	
realizaci	 projektů	 meziobecnı́	 spolupráce	 a	
zıś kávat	 vıć e	 �inancı	́ na	 aktivity	 a	 všestranný	
rozvoj	územı.́	Od	1.	července	2016	začalo	v	našem	

územı	́ fungovat	 tzv.	Centrum	společných	služeb,	
které	 je	 součástı	́ realizace	 projektu	 „Posilovánı	́
administrativnı	́kapacity	obcı	́na	bázi	meziobecnı	́
spolupráce“	ve	spolupráci	se	Svazem	měst	a	obcı	́
C�R.	Od	této	chvıĺe	působı	́v	mikroregionu	dva	stálı	́
zaměstnanci	-	 	manažer	a	specialista	pro	rozvoj	
Mikroregionu.	
Možná	se	ptáte,	kolik	vlastně	každého	občana	stojı	́
ročně	Mikroregion?	C�lenský	přıśpěvek	je	aktuálně	
ve	 výši	 20,-	 Kč/rok	 na	 obyvatele	 a	 z	 tohoto	
přıśpěvku	jsou	hrazeny	veškeré	provoznı	́náklady	
a	spolu�inancovánı	́k	dotacıḿ,	které	Mikroregion	
každoročně	 zı́skává.	 Většinu	 �inancı́	 si	 musı	́
Mikroregion	 zajistit	 sám	 z	 dotacı́	 a	 nadačnıćh	
přıśpěvků.	 	 A	 nynı́	 již	 stručně	 ke	 konkrétnıḿ	
nedávno	 realizovaným	 projektům.	 Před	 rokem	
byla	 dokončena	 zatıḿ	 největšı́	 investičnı́	 akce	
Mikroregionu,	 výstavba	 cyklostezky	 Oslavany-
Ivančice.	Na	tuto	akci	zıśkal	Mikroregion	dotaci	ze	
Státnıh́o	fondu	dopravnı	́infrastruktury	ve	výši	10	
mil.	 Kč	 a	 Jihomoravského	 kraje	 2	 mil.	 Kč.	 Na	
spolu�inancovánı́	 se	 podıĺela	 města	 Ivančice	 a	
Oslavany.	Každý	 rok	 zıśkáváme	dıḱy	partnerstvı	́
Nadace	 C� EZ	 podporu	 pro	 členské	 obce	 na	
pořádánı	́ jejich	 tradičnıćh	 kulturnıćh,	 společen-
ských,	 sportovnı́ch,	 dětských	 apod.	 	 V	 obci	
Biskoupky	dıḱy	podpoře	Mikroregionu	proběhla	
rekonstrukce	dětského	hřiště.	Celkem	jde	o	částku	
cca.	300.000,-	Kč,	která	je	na	různé	aktivity	malých	
obcı	́do	územı	́rozdělována,	zbytek	�inancı	́jde	na	
projektové	 aktivity	 samotného	 Mikroregionu.	
Aktivně	 také	 využı́váme	 veškerých	 dalšı́ch	
dostupných	dotačnıćh	titulů	na	realizaci	projektů,	
zejména	 Jihomoravského	 kraje.	 Právě	 s	 jeho	
podporou	na	konci	letošnıh́o	roku	chceme	vydat	
nového	turistického	průvodce.	V	březnu	letošnıh́o	
roku	 jsme	 již	 vydali	 prvnı́	 novou	 brožuru	 o	
členských	 obcı́ch	 Mikroregionu.	 V	 létě	 byly	
slavnostně	prezentovány	nové	odpočıv́acı	́prvky	a	
mobiliář	 na	 Cyklostezce	 Oslavany-Ivančice.	 Od	
začátku	roku	probıh́á	projekt	obnovy	dopravnıh́o	
značenı́ , 	 mobiliáře	 a	 infotabulı́ 	 cyklotras	
Jihozápadnıh́o	Brněnska.	Na	začátku	zářı	́se	konal	
Festival	 Mikroregionu,	 který	 byl	 prezentačnı	́
p řeh l ı́ dkou 	 upout ávek 	 na 	 za j ı́mavost i	
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Mikroregionu	a	představily	se	zde	hudebnı,́ 	divadelnı	́
a	dalšı	́zájmové	soubory	z	členských	obcı	́a	měst.	Již	od	
podzimu	 se	 připravujeme	 na	 prezentaci	 našeho	
svazku	na	mezinárodnıḿ	veletrhu	Regiontour	2017,	
která	se	bude	konat	ve	dnech	19.	-22.	ledna	2017.	Co	se	
týká	 pomoci	 a	 podpory	 členským	 obcıḿ,	 tak	 ty	 se	
mohou	 obracet	 na	 Centrum	 společných	 služeb	 a	
využıv́at	administrativnı	́podpory	dle	potřeb	(sdıĺ enı	́
společného	 majetku,	 poradenstvı́ 	 v	 oblastech	
zpracovánı	́žádostı	́o	dotace,	veřejné	zakázky	malého	
rozsahu).	 Prioritou	 Mikroregionu	 i	 pro	 nejbližšı	́
obdobı́	 zůstává	 dále	 aktivně	 vyhledávat	 dotačnı	́
možnosti,	 hájit	 společné	 zájmy,	propagovat	 územı	́ a	
realizovat	 projekty,	 které	 budou	 prospěšné	 vı́ce	
obcıḿ.

Ing.	Bohumil	Smutný,	manažer
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Základní informace o činnosti Centra společných služeb
Od	1.	července	2016	začalo	v	území	Mikroregionu	Ivančicko	fungovat	Centrum	společných	
služeb.	Co	se	vlastně	pod	 tímto	pojmem	skrývá?	Úkolem	 tohoto	centra	není	pouze	odborná	a	
administrativní	podpora	členským	obcím,	ale	slouží	také	jako	kontaktní	centrum	pro	občany	území	
mikroregionu	a	zástupce	organizací	působících	v	obcích,	jako	jsou	příspěvkové	organizace,		sdružení	a	
spolky.
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V	JAKÝCH	PŘÍPADECH	SE	MŮŽETE	NA	CENTRUM	
SPOLEČNÝCH	SLUŽEB	OBRÁTIT	A	V	ČEM	
MŮŽEME	POMOCI?

ü pokud	se	nemůžete	obrátit	na	vaši	obec	z	důvodu	
omezených	úřednıćh	hodin,

ü poradıḿe	s	kým,	kde	a	jak	řešit	vaše	úřednı	́záležitosti,	
přıṕadně	pomůžeme	s	vyřizovánıḿ	žádostı,́

ü pokud	nemáte	důvěru	obrátit	se	na	vaše	město/obec,
ü pokud	si	nevıt́e	rady	nebo	chcete	vaši	záležitost	(situaci)	

nezávazně	a	nezávisle	konzultovat,
ü zjistıḿe	a	vyhledáme	v	rámci	územı	́informace,	které	vám	

pomohou,	zprostředkujeme	kontakty,		
ü pomůžeme	vám	s	propagacı	́vašı	́akce,
ü poskytneme	poradenskou	podporu	v	oblasti	vyhledávánı	́

vhodných	dotačnıćh	titulů	a	zadávánı	́veřejných	zakázek,
ü poskytneme	informace	o	turistických	cıĺech	a	

zajıḿavostech	v	mikroregionu,	
ü zajıḿajı	́nás	vaše	nápady	a	náměty	ke	zlepšenı	́života	a	

rozvoje	vašı	́obce	i	regionu,	a	zároveň	se	rádi	dozvıḿ e,	co	
v	Mikroregionu	Ivančicko	postrádáte,

ü pokud	jste	zaměstnavatel,	rádi	vám	zveřejnıḿe	na	našich	
webových	stránkách	volné	pracovnı	́mıśto	v	našem	
mikroregionu.	

Služby	a	poradenství	CCS	jsou	poskytovány	zdarma.

MEZI	NAŠI	ČINNOST	TAKÉ	PATŘÍ

ü pravidelné	půlročnı	́vydávánı	́informačnıh́o	zpravodaje	
Mikroregionu	Ivančicko,

ü zpracovánı	́kalendáře	všech	akcı	́konaných	v	daném	roce	
v	rámci	Mikroregionu	Ivančicko,

ü správa	webových	stránek	www.ivancicko.com,	kde	
naleznete	aktuálnı	́informace	z	Mikroregionu	Ivančicko	
včetně	přehledu	všech	akcı,́	

ü organizace	kulturnıćh	a	vzdělávacıćh	aktivit,	atd.

Hlavnıḿ	cıĺem	je	dosáhnout	zkvalitněnı	́a	zefektivněnı	́výkonu	
veřejné	 správy	 a	 služeb,	 rozšı́řenı́	 služeb	 poskytovaných	
občanům	 zapojených	 obcı,́	 zajistit	 rovnoprávnějšı	́ přıśtupu	
občanů	 k	 poskytovaným	 veřejným	 službám,	 zlepšit	
informovanost	občanů	o	poskytovaných	veřejných	službách	a	
zvýšit	 dostupnost	 a	 kvalitu	poskytovaných	 veřejných	 služeb	
pro	 občany.	 Centrum	 společných	 služeb	 tak	 plnı́	 roli	
kontaktnıh́o	centra	pro	občany,	dále	poskytuje	poradenstvı	́ 	a	
realizuje	projekty	pro	Mikroregion	a	 jeho	obce,	které	 jsou	v	
souladu	se	strategickým	a	akčnıḿ	plánem	rozvoje	územı.́

Kancelář Centra společných služeb se nachází v budově „HORIZONT” Střediska 
volného času Ivančice. Kancelář najdete v zadní čás� budovy (vstup ne hlavním 

vchodem, ale z druhé strany budovy).

Příjezdová mapa - kde nás najdete?

CENTRUM	SPOLEČNÝCH	SLUŽEB
Zemědělská	2,	664	91	Ivančice,	(budova	SVC� 	Ivančice	–	vchod	ze	zadnı	́
části	budovy	z	ulice	Padochovská)

Manažer	CSS	-	Ing.	Bohumil	Smutný,	tel.:	602	551	801,	
e-mail:	 	mikroregionivancicko@gmail.com
Specialista	pro	rozvoj	mikroregionu	-	Mgr.	Monika	Zemanová,
tel.:	732	703	918,	e-mail:	zemanova@ivancicko.com

Úřední	hodiny
	 PO,	ST	 8:00-16:00
	 U� T,	C�T	 8:00-14:00
	 PA� 	 8:00-12:00

	 Polednı	́ přestávka	v	době	od	12:00	do	13:00

mailto:mikroregionivancicko@gmail.com
mailto:zemanova@ivancicko.com
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Petice proti přehradě na řece Oslavě 
„Zachraňme údolí Oslavy“

Záměr	výstavby	přehradní	nádrže	na	naší	řece	Oslavě	u	Čučic	je	zvažován	již	velmi	dlouho,	v	
podstatě	od	třicátých	a	dále	od	šedesátých	let	resp.	sedmdesátých	let	minulého	století,	kdy	
dokonce	v	této	lokalitě	proběhl	geologický	průzkum.
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o	 této	 době	 byl	 pak	 zpracováván	 dokument	 Směrný	Pvodohospodářský	plán	(SVP)	z	roku	1988,	který	obsahuje	
řadu	lokalit,	včetně	C�učic,	pro	akumulaci	vody	i	za	účelem	

jiným,	nežli	je	omezovánı	́rizika	povodnı	́a	sucha.	Jedná	se	napr.̌	o	
nádrže	pro	energetické	využitı,́	vyrovnávacı	́(špičkové),	závlahové	
nádrže	nebo	o	alternativnı	́ lokality	k	už	existujıćıḿ	přehradnıḿ	
nádržı́m.	 	 Následně	 byl	 tvořen	 a	 schvalován	 dokument	 Plán	
Hlavnıćh	povodı	́C�R	v	roce	2006,	který	obsahuje	205	lokalit	z	celé	
C�R	 vhodných	pro	 akumulaci	 jako	přıĺohu	PHP.	 Přıĺoha	nakonec	
nebyla	schválena	pro	výrazný	odpor	veřejnosti,	významné	střety	
se	 zájmy	 ochrany	 přı́rody	 a	 krajiny	 a	 také	 proto,	 že	 PHP	 je	
koncepčnı	́dokument,	který	stanovuje	rámcové	cıĺe	a	nesloužı	́k	
určenı	́konkrétnıćh	opatřenı.́	V	této	době,	se	mimo	jiné,	k	tomuto	
materiálu	 a	 právě	 k	 lokalitě	 C�učice	 vyjádřilo	 nesouhlasně	 také	
město	 Oslavany.	 V	 roce	 2008	 však	 proběhla	 novela	 zákona	 o	
vodách,	v	nıž́	byl	doplněn	§	28a,	který	ukládá	pořıźenı	́Generelu	
územı	́chráněných	pro	akumulaci	povrchových	vod,	tzv.	Generel	
LAPV.Přehrada	Čučice	-	mapa	předpokládaného	zatopení

Tento	materiál	byl	poté	schválen	v	zářı	́2011	a	mimo	
jiné	 je	v	něm	pak	zařazeno	6	 lokalit	v	povodı	́Dyje,	
kterými	jsou	mimo	Vysočany	na	Z� eletavce,	Borovnice	
na	 Svratce,	 Z� elešice	 na	 Bobravě,	 Hornı	́ Kounice	 na	
Rokytné	a	právě	také	C�učice	na	Oslavě.	Generel	pak	
sloužı́ 	 jako	 podkladový	 materiál	 pro	 Politiku	
územnıh́o	rozvoje.	Lokality	jsou	přebıŕány	do	Zásad	
ú zemnı́ ho 	 rozvo je 	 a 	 ú zemně 	 p l ánovac ı́ ch	
dokumentacı́	 formou	 územnı́ch	 rezerv	 či	 limitů	
využitı	́územı.́	Velmi	zásadnı	́vývoj,	nynı	́však	nastal	
právě	 u	 lokality	 C�učice	 dıḱy	 údajně	 proklamované	
potřebě	nových	vodnıćh	nádržı	́ údajně	 vzhledem	k	
očekávaným	změnám	klimatu	a	výhledovému	úbytku	
pitné	vody.	 	V	červenci	loňského	roku	2015,	vypsalo	
Povodı	́Moravy,	s.	p.,	Záměr	na	zpracovánı	́Technicko-
ekonomické	 studie	 realizace	 Oslava,	 vodnı́	 dı́lo	
C�učice,	jehož	výsledek	byl	odevzdán	nynı	́v	červenci	
2016.	Výsledná	varianta	vzešlá	z	tohoto	zadánı	́bude	
vyhodnocena	 a	 bude	 proveden	 přehledný	 soupis	
navazujıćıćh	 kroků,	 které	 jsou	 nezbytné	 pro	 dalšı	́
přı́pravu	 VD	 C� učice	 s	 rozdělenı́m	 na	 zajištěnı	́
podkladů	 a	 dokumentů	 na	 centrálnı́	 a	 regionálnı	́
úrovni,	 včetně	 doporučenı́	 dalšı́ho	 postupu	 a	
stanovenı́	 možných	 rizik.	 Důvodem	 pro	 záměr	
výstavby	 nádrže	 je	 dle	 zadánı	́ studie	 uveden	 jako	
možná	rezerva	pro	vodárenský	zdroj	VN	Mostiště	a	
tı́m	 možná	 rezerva	 pro	 Třebı́čsko,	 (podle	 studie	
dopadů	 klimatické	 změny	 je	pravděpodobné,	 že	 ve	
výhledu	 do	 roku	 2100	 dojde	 k	 poklesu	 kapacity	
vodnıh́o	zdroje	Mostiště	až	o	57%).

Současně	s	tıḿ	se	dle	zadánı	́studie	s	VN	C�učice	uvažuje	jako	se	
záložnıḿ	zdrojem	chladıćı	́vody	pro	JE	Dukovany	(s	ohledem	na	
variantně	 uvažované	 rozšı́řenı́	 jaderné	 elektrárny)	 v	 přı́padě	
významných	nepřıźnivých	dopadů	klimatické	 změny.	VN	C�učice	
dále	může	dle	zadánı	́ studie	zajišťovat	 lokálnı	́protipovodňovou	
ochranu	 sıd́el	 a	 nadlepšovánı	́ ekologických	 průtoků	 na	 dolnıḿ 	
úseku	 Oslavy,	 může	 být	 využito	 energetického	 potenciálu,	
přıṕadně	 sloužit	 také	 jako	 zdroj	 závlahové	 vody	 pro	 přıṕadné	
odběry	z	řek	Oslavy	a	Jihlavy.	Dlouho	jsem,	jako	člověk	majıćı	́své	
srdce	 od	 dětstvı́	 na	 Chvojnici	 a	 zároveň	 jako	 starosta	 města	
Oslavany,	které	by	leželo	přıḿo	pod	hrázı,́	promýšlel	obě	strany	
„mince“	záměru	přıṕadné		budoucı	́realizace	tohoto	vodnıh́o	dıĺa.

(pokračování	na	str.	4)

Tyto	pohledy	na	nedotčenou	přírodu	by	se	mohly	stát	minulostí	...
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(dokončení	ze	strany	3)

Jednak	 z	 pohledu	 pocitu	 zodpovědnosti	
řešenı	́reálné	hrozby	úbytku	vody	v	krajině	a	
tak	 možnostı́	 zabezpečovánı́	 zásobovánı	́
vodou	 v	 dobách	 velmi	 pravděpodobného	
sucha,	jehož	důsledky	nás	mohou	zasáhnout	
všechny.	Naproti	tomu	z	pohledu	uvědoměnı	́
si	 nenahraditelnosti,	 likvidace	 a	 devastace	
j ednoho 	 z 	 pos ledn ı́ ch 	 j ed ine čn ých	
kaňonovitých	 údolı	́ v	 C�R	 s	 vazbou	 na	 jeho	
jedinečnou	biodiverzitu		fauny	a	�lory	a	také	
k	 jeho	 historii	 a	 tradicı́m.	 Uvědoměnı́	 si	
nevratnosti	jeho	turistického	a	rekreačnıh́o	
využitı	́a	také	z	pohledu	budoucıh́o	rozvoje	a	
budoucnosti	 našeho	města	Oslavany.	 Jasně	
vnıḿám	a	chápu,	že	celá	naše	republika	je	v	
podstatě	 jen	 odtokovou	 oblastı	́ z	 rozhranı	́
jednoho	z	hlavnıćh	evropských	rozvodı	́a	je	
závislá	 na	 vodě	 z	 atmosférických	 srážek,	
kterou	je	nutno	zadržet	a	která	rovněž	dotuje	
spodnı	́ vody	 a	 současná	 perioda	 ve	 změně	
klimatu	 je	 pro	 srážky	 velmi	 nepřı́znivá.	
Obecně	však	lze	jednoznačně	namıt́nout,	že	
existujı	́vhodnějšı	́a	jiné	způsoby	zadržovánı	́
vody	v	krajině.	

Věřıḿ,	že	vůči	odpovědnosti	k	našim	potomkům	budou	bezpochyby	tyto	dalšı	́způsoby	jak	se	vyrovnat	s	eventuálnıḿ	nedostatkem	
vodnıćh	zdrojů	zvažovány	a	tato	petice	pomůže	nejen	záchraně	unikátnıh́o	údolı	́ řeky	Oslavy	a	Chvojnice,	ale	bude	také	rozumným	
základem	budoucıḿ	řešenıḿ	pro	hospodařenı	́s	vodou.	Přıṕadné	trvánı	́na	vymezenı	́ této	územnı	́rezervy	pro	VD	C�učice	zakládá	
podmıńky	pro	významné	negativnı	́ovlivněnı	́nejen	přıŕody	samé,	ale	 také	pro	zásadnı	́ rozvoj	hospodářského	a	ekonomického	
potenciálu,	a	budoucnosti	města	Oslavany,	 jako	města	nacházejıćıh́o	se	pod	přıṕadným	vodnıḿ	dıĺem.	Stejná	mıŕa	ovlivněnı	́se	
předpokládá	i	pro	dalšı	́oblast	regionu	Ivančicka.	Z� ádným	způsobem	nenı	́zohledněn	a	vypořádán	fakt	geomorfologie	územı,́	které	se	
nacházı	́pod	územnı	́rezervou	C�učice	z	pohledu	zásadnıh́o	narušenı	́a	velmi	nepřıźnivého	ovlivněnı	́v	kontextu	s	těmito	významnými	
sıd́elnıḿi	útvary	a	jejich	rozvojem.	Samotné	současné		připuštěnı	́myšlenky	této	rezervy	se	již	nynı	́negativně	projevuje	na	vnıḿánı	́
územı	́města	Oslavany	jako	územı	́potencionálně	neatraktivnıh́o.		

Záměr	a	existence	rezervy	dále	povede	k	nevratnému	negativnímu	zásahu	do	turistického	a	rekreačního	využití	údolí	
Oslavy	a	Chvojnice	a	k	nezhojitelné	ráně	na	odkazu	i	současnosti	trampingu	spojeným	s	tímto,	v	České	republice	unikátním,	
územím.	Stejný	negativní	dopad	se	pak	projeví	na	negativním	hospodářském	rozvoji	cestovního	ruchu	a	rozvoji	služeb	
celého	regionu.		

Vıḿ,	že	vše	je	zatıḿ	jen	na	„papıř́e“,	ale	postupný	vývoj	a	intenzivnı	́rozvıj́enı	́záměru	vodnıh́o	dıĺa	C�učice,	navıć	bez	uvažovánı	́o	jiných	
možných	 technických	 řešenıćh	 a	 také	 většinový	 nesouhlasný	 názor	 veřejnosti	 mě	 přesvědčil,	 že	 deklarovaný	 cıĺ	 záměru	 tj.	
vodárenský	účel	rezervy	pro	VN	Mostiště,	akumulačnı	́účel	jako	doplňkový	zdroj	pro	JE	Dukovany,	lokálnı	́protipovodňová	ochrana	a	
možnost	 energetického	 využitı	́ nemohou	 ospravedlnit	 budoucı	́ rozvoj	 našeho	 města	 a	 možné	 vymazánı	́ údolı	́ řeky	 Oslavy	 a	
Chvojnice	z	mapy	lidského	bytı.́	Výsledkem	toho	je	pak	zveřejněná	petice	proti	přehradě	na	řece	Oslavě	–	Zachraňme	údolı	́ Oslavy.	
Petice	nenı	́samozřejmě	žádný	silný	právnı	́nástroj,	ale	věřıḿ,	že	je	a	bude	minimálně	významným	morálnıḿ	nástrojem,	který	odrazı	́
vůli	široké	veřejnosti	k	danému	záměru.	Nástrojem,	ke	kterému	se	budou	muset	jasně	postavit	ať	již	stávajıćı	́nebo	budoucı	́vrcholnı	́
představitelé	státnıćh	institucı.́	Bezesporu	vyvolá	veřejnou	diskusi	již	nynı,́	kdy	je	ještě	čas.	Určitě	je	třeba	se	připravit	na	stanoviska	
obhajujıćı	́ tento	 záměr,	 stanoviska,	 která	 budou	někdy	hluboce	 vědecká,	 někdy	povrchnı	́ a	 vždy	majıćı	́ za	 cıĺ	 změnit	 a	 ohnout	
nesouhlas	vyjádřený	touto	peticı.́	Petičnı	́akce	trvá	do	30.	9.	2016	a	v	současné	době	tedy	v	polovině	zářı	́tuto	etici	podpořilo	téměř	
20.000	občanů.	Petice	bude	počátkem	řıj́na	předána	na	půdu	PS	PC�R	a	vládě	C�R.

Děkuji	tıḿto	všem	dobrým	a	ochotným	lidem,	prostě		všem,	kterým	nenı	́lhostejný	budoucı	́osud	jedinečného	kaňonu	řeky	Oslavy	a	
úžasného	údolı	́ řıč́ky	Chvojnice.	Děkuji		všem	za		aktivitu	a	obrovskou	pomoc	při	zajišťovánı	́podpisů	této	petice.	Je	až	dech	beroucı	́
uvědoměnı,́	že	se	lidé	ozývajı	́ze	všech	koutů	našı	́republiky	a	také	ze	zahraničı	́a	tato	věc	nenı	́lhostejná.	Tato	petice	se	dıḱy	své	
masové	podpoře	stává	téměř	výzvou	našı	́národnı	́identity,	výzvou		která	znı	́nejen	údolıḿ 	Oslavky,	ale	ve	všech	koutech	našı	́vlasti.		
Věřıḿ,	že	se	podařı,́	aby	si	toto	unikátnı,́	nádherné	řıč́nı	́údolı	́ 	zapamatovalo,	v	nezměněné	podobě,	tuto	naši	výzvu	na	věky.	

Vít	ALDORF,	
starosta	města	Oslavany

zmocněnec	petičnıh́o	výboru

44

Petice proti přehradě na řece Oslavě „Zachraňme údolí Oslavy“

Řeka	Oslava	protékající	jedinečným	kaňonovitým	údolím	
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Mikroregion Ivančicko na svém festivalu poodhalil 
krásy jižní Moravy

	areálu	Střediska	volného	času	v	Ivančicıćh	Vse	v	průběhu	nedělnıh́o	dne	konal	Festival	
Mikroregionu	Ivančicko.	Vystoupili	na	něm	

zástupci	jednotlivých	obcı	́z	dobrovolného	svazku	
Mikroregion	 Ivančicko	 i	 představitelé	 mı́stnı́ch	
kulturnı́ch,	 sportovnı́ch	 a	 dalšı́ch	 zájmových	
spolků	a	organizacı.́	Akce	plná	muziky,	soutěžı,́	her	
a	 zábavných	 vystoupenı́,	 která	 na	 jižnı́	 Moravu	
přilákala	stovky	velkých	i	malých	návštěvnıḱů,	se	
konala	za	�inančnı	́podpory	Nadace	C�EZ.	Program	
zahájili	v	Ivančicıćh	mıśtnı	́divadelnıći,	které	poté	
na	pódiu	vystřıd́ali	 třeba	 tanečnıći	 z	T.A.D.	Crew,	
ORIONu	 Oslavany	 i	 jihomoravské	 mažoretky.	
K	dobré	 náladě	 zahrálo	 i	 několik	 kapel	 z	 okolı	́ a	
před	závěrečným	vystoupenıḿ	hudebnıḱů	z	Rock	
String	své	uměnı	́představili	také	historičtı	́šermıř́i.	
Na	 jednotlivých	 stanovištı́ch	 se	 pak	 stovky	
návštěvnı́ků	 festivalu	 mohli	 zapojit	 do	 her,	
sportovánı,́	soutěžı	́nebo	velkého	mezigeneračnıh́o	
pikniku. Festival	Mikroregionu	Ivančicko	se	uskutečnil	v	rámci	několikaměsıč́nıh́o	

projektu	Rok	Mikroregionu	Ivančicko	2016,	který	částkou	338	tisıć	korun	
podpořila	 Nadace	 C�EZ.	 Přı́spěvek	 letos	 pomohl	 uskutečnit	 i	 dalšı	́
sportovnı,́	kulturnı	́a	společenské	akce	na	jihu	Moravy	a	podpořil	i	nákup	
nového	hernıh́o	prvku	na	dětské	hřiště	v	Biskoupkách.	„Svou	činnosti	se	
už	 třináctým	 rokem	 zasazujeme	 o	 všestranný	 rozvoj	 našeho	 územı́,	
pečujeme	o	potřeby	občanů	členských	obcı	́a	ochraňujeme	veřejné	zájmy	
nejen	 na	 územı́	 našeho	 regionu.	 Dı́ky	 přı́spěvku	 Nadace	 C�EZ	 mohly	
členské	 obce	 Mikroregionu	 Ivančicko	 zorganizovat	 několik	 akcı́	 pro	
veřejnost,	které	pomáhajı	́udržovat	a	rozvıj́et	společenský	i	kulturnı	́život	
v	malých	obcıćh	na	Ivančicku,“	uvedl	manažer	dobrovolného	svazku	obcı	́
Mikroregion	Ivančicko	Bohumil	Smutný.	Nadace	C�EZ	podpořila	činnost	
svazku	 prostřednictvı́m	 grantového	 řı́zenı́	 Podpora	 regionů,	 které	 je	
zaměřeno	na	rozvoj	veřejně	prospěšných	projektů.	„Systematický	rozvoj	
českého	venkova	a	malých	obcı	́a	měst	je	jednou	z	cest,	jak	konkurovat	
většı́m	 městům,	 která	 obyvatelům	 často	 nabı́zı́	 širšı́	 občanskou	
vybavenost	i	společenské,	sportovnı	́a	kulturnı	́vyžitı.́	Proto	oceňujeme	
úsilı	́ a	 činnost	 spolků,	 jako	 je	 napřıḱlad	 Mikroregion	 Ivančicko,	 který	
rozvıj́ı	́možnosti	aktivnıh́o	trávenı	́volného	času	obyvatel	jižnı	́Moravy,“	
řekla	Michaela	Z� emličková,	ředitelka	Nadace	C�EZ.

Zajímavosti z Mikroregionu
Víte, kolik obyvatel žilo v obcích 
Mikroregionu Ivančicko žilo k 1.1.2016? 
Celkem je nás více než 22.000 a zde je 
přehled dle jednotlivých obcí.

Biskoupky        191
Čučice        412
Dolní Kounice  2 374
Hlína            274
Ivančice  9 486
Ketkovice        596
Mělčany        462
Moravské Bránice    978
Neslovice     861
Němčičky        303
Nová Ves     766
Nové Bránice     712
Oslavany  4 616
Celkem                         22 031
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Projekt "Cyklotrasy Jihozápadního Brněnska" 
obnova značení, mobiliáře a infotabulí

iž	 od	 svého	 založenı́	 v	 roce	 2003	JMikroregion	 Ivančicko	 investoval	
každoročně	 statisı́cové	 částky	 na	

realizaci	a	značenı	́cyklostezek	v	oblasti	
Jihozápadnıh́o	Brněnska.	Nejde	pouze	o	
územı	́ležıćı	́v	katastru	členských	obcı	́na	
Ivančicku,	 jedná	 se	 o	 celý 	 region	
jihozápadně	 od	 Brna	 zasahujı́cı́	 až	 k	
hranicıḿ	 kraje	 Vysočina.	 	 Veškeré	 úsilı	́
budovánı	́nových	tematických	cyklotras	
probıh́alo	 zejména	 v	 letech	 2004-2007	
za	 �inančnı́	 podpory	 Jihomoravského	
kraje	a	Skupiny	C�EZ.	Ano,	tušıt́e	správně,	
j edn á 	 s e 	 o 	 t emat i ck é 	 ok ruhové	
c y k l o s t e z k y 	 E n e r g e t i c k o u ,	
Temp l á ř skou , 	 P ivova r skou 	 a	
Hornickou.	 C� as,	 povětrnostnı́	 vlivy	 a	
vandalismus	 bývajı	́ však	 někdy	 našimi	

úhlavnı́mi	 nepřáteli.	 Také	 v	 přı́padě	
našich	zmıńěných	cyklotras	tomu	nebylo	
jinak.	 Stı́žnosti	 na	 poškozené,	 zcela	
chyb ě j ı́ c ı́ 	 zna čen ı́ , 	 po lorozpadl é	
infotabule	 a	 zničený	 mobiliář	 se	 už	
nedaly	 dále	 přehlı́ žet . 	 Stav	 byl 	 v	
některých	mıśtech	velmi	kritický,	že	jsme	
museli	dát	za	pravdu	těm,	kteřı	́řıḱali,	že	
takové	cyklotrasy	dělajı	́Mikroregionu	už	
většı́	 ostudu,	 než	 chloubu.	 Proto	 se	
Mikroreg ion 	 Ivan č i cko 	 na 	 konc i	
loňského	 roku	 rozhodl	 situaci	 řešit.	
Velice	si	cenıḿe	partnerstvı	́Nadace	C�EZ,	
která	 v	 tomto	 směru	 Mikroregion	
Ivan č i cko 	 podpo ř i l a 	 a 	 s chvá l i l a	
grantovou	žádost	ve	výši	180.000,-	Kč.	

Původně	jsme	předpokládali,	že	realizaci	projektu	stihneme	ještě	na	jaře	2016	před	
zahájenıḿ	sezóny,	avšak	reálně	vzhledem	k	zimnıḿu	obdobı	́mohly	práce	v	terénu	
začıt́	nejdřıv́e	v	polovině	února.	Záhy	přišlo	dalšı	́nepřıźnivé	zjištěnı.́	Po	důkladné	
rekognoskaci	terénu	bylo	identi�ikováno,	že	skutečný	rozsah	poškozenı	́je	daleko	
většı,́	než	při	předběžném	odhadu.	Z	toho	důvodu	došlo	též	ke	značnému	nárůstu	
nákladů.	.	V	prvnı	́fázi	na	jaře	byla	provedena	údržba,	oprava	a	obnova	veškerého	
dopravnıh́o	značenı.́	V	dalšı	́fázi	došlo	k	revizi	obsahu	všech	informačnıćh	tabulı	́a	
aktualizaci	údajů.	

Mezitıḿ 	musel	Mikroregion	hledat	dodatečné	�inančnı	́zdroje,	kterými	by	pokryl	nepředvıd́ané	výdaje.	Podána	proto	byla	dalšı	́
žádost	o	dotaci,	o	individuálnı	́podporu	od	hejtmana	Jihomoravského	kraje.	 	Je	již	podzim,	cyklistická	sezóna	se	blıź ̌ ı	́ke	svému	
konci	a	realizace	dıĺa	 je	zdárně	dokončována.	Na	zámku	v	Oslavanech	se	dne	28.	zářı	́2016	konala	tradičnı	́akce	„Zamykánı	́
Templářské	cyklostezky“,	a	bylo	zde	prezentováno,	co	vše	bylo	předmětem	projektu	–	tedy	obnovu	dopravnıh́o	značenı	́(pásové	
značenı,́	 údržba	 sloupků	 a	 uchycenı,́	 údržba	 a	 výměna	 značek),	 opravy	 informačnıćh	 tabulı,́	 výměny,	 odstraněnı	́ a	 opravy	
mobiliáře	a	přıśtřešků.	Poděkovánı	́na	tomto	mıśtě	patřı	́bezpochyby	Mgr.	Miloši	Musilovi	z	Oslavan,	mıśtopředsedovi	správnıh́o	
výboru	Mikroregionu	Ivančicko,	který	byl	nejen	„otcem“	vybudovánı	́těchto	tematických	cyklotras,	ale	i	administrátorem	celé	
akce	současné	obnovy.	Co	vıće	dodat?	Doufejme,	že	několikasettisıćová	investice	do	těchto	významných	turistických	produktů	
Mikroregionu	zase	pár	let	vydržı	́a	cyklotrasy	budou	důstojnou	pozvánkou	do	našeho	územı	́pro	zájemce,	kteřı	́ocenı	́krásy	i	
rozmanitost	přıŕody,	řek,	památek	a	všeho	dalšıh́o,	co	jim	náš	region	může	nabıd́nout.	

Bohumil	SMUTNÝ,	foto:	Monika	Zemanová
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Tema t i c k á 	 o k r u h o v á 	 s t e z k a	
Energetická	 5175,	 5173,	 403	 a	 bıĺé	
pásové	 značenı́ . 	 Od	 historie	 do	
současnosti	 energetiky	 přes	 dvě	
přehrady	 na	 řece	 Jihlavě.	 Zámek	
Oslavany, 	 Nová 	 Ves , 	 Senorady,	
Mohelno,	přehradnı	́hráz	Mohelenské	
přehrady,	 Mohelenská	 hadcová	 step,	
Dukovany,	 IC	 Elektrárny	 Dukovany,	
hráz	 Malešické	 přehrady,	 IC	 PVE	
Maleš ice , 	 Kramolı́n , 	 rozhledna	
Babylon,	Mohelno,	Oslavany.	Délka	48	
km.

Okruhová	 tematická	 cyklostezka	
Templářská.	Kolem	zřıćenin	hradů	na	
Oslavě	 a	 Jihlavě	 za	 pivem	 Templář	
5170,	 5199,	 403,	 403a,	 403,	 5170	 a	
modré	 pásové	 značenı́	 Oslavany,	
Ketkovice,	 Senorady,	 Biskoupky	 ,	
Templštýn	 ,	 Hrubšice,	 R� eznovice,	
Ivančice, 	 Alexovice	 –	 Ivančice,	
Letkovice,	Oslavany.	Délka	39	km.

Okruhová	 tematická	 cyklostezka	
Pivovarská	 5170,	 5199,	 403,	 5106,	
5107,	5175,	zelené	pásové	značenı.́	Z	
Oslavanského	zámeckého	pivovaru	k	
Dalešickému	 pivovaru	 �ilmových	
Postřin.	Trasa:	Vhodná	pro	krosová	a	
horská	kola.	Oslavany,	C�učice,	U	Jána,	
Ketkovský	 mlýn	 (údolı́	 Oslavy	 pod	
z ř ı́ ceninou	 Ketkovského	 hradu	
Levnova) , 	 Senorady, 	 Mohelno ,	
rozhledna	 Babylon,	 Kramolı́n,	 hráz	
přehrady	 Dalešice,	 pivovar	 Dalešice,	
kolem	 zřı́ceniny	 hradu	 Rabštejn	 –	
přehrada	 Mohelno,	 Mohelenská	
hadcová	 step,	 Mohelno,	 Lhánice,	
Biskupský	 kopec	 –	 Biskoupky,	 Nová	
Ves,	Oslavany.

Tematická	 okruhová	 cyklostezka	
Hornická.	Od	kouzelného	údolı	́ Oslavy	
k	 Bı́lému	 potoku	 bývalým	 Rosicko-
os lavansk ým	 kamenouhe lným	
revı́rem	 za	 hornickými	 památkami.	
5173,	5171,	5193,	5189,	5199,	5170	a	
červené	 pásové	 značenı́ . 	 Zámek	
Oslavany,	 Zbýšov,	 Babice,	 Zastávka,	
Mariánské	 údolı́,	 Okrouhlı́k,	 R� ı́čky,	
Javůrek,	 Domašov,	 Rudka,	 Litostrov,	
Zbraslav,	 Přıb́ram,	 Vysoké	 Popovice,	
Lukovany,	Ketkovice,	Oslavany.	Délka	
50	 km.	 Krátký	 okruh:	 Oslavany,	
Zbýšov,	Zakřany,	Lukovany,	Ketkovice,	
Oslavany	–	délka	25	km.

Energetická cyklostezka Templářská cyklostezka Pivovarská cyklostezka Hornická cyklostezka
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Marek Feith  -  osobnost Mikroregionu a rekordman 
v počtu vítězství na Letkovském šípu

77

Marek	 Feith	 junior	 zanechává	 v	 historii	 klubu	 Cycles	
Perfecta	Ivančice	nesmazatelnou	stopu	a	to	sezona	zdaleka	
nekončí.	 	 Jenom	 Letkovský	 šíp	 vyhrál	 šestkrát	 za	 sebou.	
V	loňském	roce	mu	jen	o	vlásek	uniklo	představení	se	na	pódiu	
našeho	 závodu.	 Stejně	 však	 je	 jeho	 probíhající	 sezona	 v	
barvách	našeho	klubu	úspěšná.	Také	letos	skončil	těsně	pod	
stupni	 vítězů	 na	 našem	 novém	 cyklistickém	 závodě,	 který	
propaguje	 zejména	 naše	 podporovatele,	 tedy	 významného	
dovozce	a	neméně	významného	výrobce	těstovin.

Výrazně	na	sebe	Marek	upozornil	na	„Zlatém	kole	Vysočiny	2016“.	Tento	závod,	na	který	hledı	́ amatérštı	́cyklisté	našeho	kraje	tak	
trochu	se	závistı,́	neboť	podnik	vzala	za	své	celá	obec	Ruda,	ba	i	okolı,́	a	je	to	na	něm	vidět.	Letos	proběhl	již	patnáctý	ročnıḱ,	který	
se	 úspěšně	 rozvıj́ı	́ za	nemalé	podpory	mıśtnıćh	podnikatelských	subjektů	ale	 i	 samotného	vedenı	́Kraje	Vysočina.	 Jak	 rádi	
bychom	viděli	něco	podobného	i	u	nás.	Marek	Feith	se	stal	vıt́ězem	nejprestižnějšı	́kategorie.	Jeho	skromnost	se	projevila	při	
vyhlašovánı	́vıt́ězů,	neboť	při	vyzvánı	́aby	se	dostavil	ke	stupni	vıt́ězů	na	nejvyššı	́stupıńek,	upozorňoval	pořadatele,	že	dojel	až	
třetı.́	Pořadatelé	mu	vysvětlili,	že	oba	jeho	soupeři,	že	oba	jezdci,	kteřı	́dosáhli	cıĺe	jen	těsně	před	nıḿ,	byli	jezdci	s	licencı	́C�SC	a	
tudıž́	 dnešnı	́ závod	 si	mohou	 zapsat	 pouze	 do	 tréninkového	 denıḱu.	Marek	 sklidil	 za	 skromný	 postoj	 dvojnásobné	 dávky	
potlesku	od	přıt́omných	diváku.	Tento	skromný	a	talentovaný	závodnıḱ	udělal	našemu	klubu	a	potažmo	městu	docela	slušnou	
reklamu.	Svůj	sportovnı	́ život	však	dělı	́ i	na	�lorbal,	kde	působil	v	dorostenecké	extralize	a	nynı	́hájı	́barvy	Bulldogs	Brno	v	
kategorii	dospělých.		V	civilnıḿ	životě	chce	být	chemikem.	Studuje	chemickou		střednı	́školu.		Věřıḿe,	že	namixuje	ingredience	
pro	 svůj	 život	 v	 takovém	 složenı,́	 aby	 byl	 spokojený	 a	 dál	 zůstal	 skromným	 a	 pokorným,	 s	 touhou	 se	 neustále	 zlepšovat.	
Děkujeme	 za	 propagaci	 našeho	 klubu	 a	 držıḿe	 palce	 do	 budoucna.	 Ostatně	Marek	 roste	 v	 osobnost	Mikroregionu	 nejen	
sportovnı.́	Svojı	́pracı	́se	zařadil	do	vědeckého	týmu	Dr.		Masařıḱa	na	Lékařské	fakultě	Masarykovy	univerzity.	Za	svoji	práci	byl	v	
největšı	́ čıńské	soutěži	pro	středoškolské	studenty	oceněn	Zlatou	medailı.́ 	V	soutěži	bylo	soustředěno	450	projektů.	Vıće	se	
dočtete	v	Ivančickém	zpravodaji	(květen	2016	)	z	pera	Vıt́a	Karase	anebo	na	Facebooku.	V	krátkosti	ještě	k	účasti	členů	klubu	
Cycles	Perfecta	na	Zlatém	kole	Vysočiny.	Na	stokilometrové	trase	byli	Martin	Oderský	(ivančický	rodák	zachovávajıćı	́přıźeň	
rodnému	městu)	a	Jan	Hejl	těsně	pod	stupni	vıt́ězů	a	totéž	zopakoval	František	Olša	ve	své	kategorii	na	polovičnı	́trase.	Mirek	
S� indelář	a	Milan	S� ipl	stiženi	defekty	nemohli	podat	svědectvı	́o	své	formě	v	plné	sıĺe.	Myšlenka	uspořádat	podobný	podnik	v	
našem	kraji	či	Mikroregionu	žije.

Jaroslav	POSPÍCHAL

Malé ohlédnutí - nový mobiliář na cyklostezce Oslavany-
Ivančice od Josefa Zahradníka

foto:	Monika	ZEMANOVÁ

Mikroregion	Ivančicko	v	létě	slavnostně	představil	nové	prvky	a	odpočívky	na	cyklostezce	Miloše	Musila.
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Mikroregion Ivančicko převzal záštitu nad akcí 
Restaurant Day

ikroregion	 Ivančicko	 se	 v	 srpnu	 letošnı́ho	 roku	 aktivně	Mprezentoval	 v	 rámci	 akce	 Restaurant	 Day	 Ivančicko,	 nad	
kterou	převzal	záštitu	a	 jehož	hlavnıḿ	organizátorem	byl	

spolek	Dětský	klub	Sovička.	Akce	se	konala	v	 sobotu	20.8.2016	na	
louce	pod	splavem	Střıb́ský	mlýn	v	Ivančicıćh.	Mikroregion	Ivančicko	
se	zde	prezentoval	v	rámci	svého	propagačnıh́o	stanu,	nabıźeny	byly	
propagačnı́	 materiály	 a	 letáky	 o	 Mikroregionu,	 jeho	 aktivitách	 a	
okolnıćh	městech	a	obcıćh.	 Součástı	́ prezentace	Mikroregionu	byla	
výtvarná	dıĺna	pro	děti	 i	dospělé,	kde	si	bylo	možné	podle	předloh	
vyrobit	ozdobné	sladkosti	z	fondánu.	Dále	byl	návštěvnıḱům	stánku	
nabıźen	kuřecı	́perkelt.	Možnosti	zapojit	se,	nebo	ochutnat	využilo	cca	
50	osob.

Petr Sláma o akci Restaurant Day ...

Dětský	 klub	 Sovička	 zde,	 za	 vydatné	 spolupráce	
Mikroregionu	Ivančicko,	CKK	crew	a	Občerstvenı	́na	
parnıḱu,	uspořádalo	v	našem	regionu	ojedinělou	akci	-	
Restaurant	 Day.	 Na	 nápad	 uspořádat	 festival	 jıd́la	 a	
pitı,́	podávaného	ať	už	amatéry	či	profesionály,	přišli	
kupodivu	 Finové.	 Rozšıř́il	 se	 ihned	 po	 celém	 světě.	
V	letošnıḿ	 roce,	 dıḱy	milým	 a	 podnikavým	 dámám,	
Soně	 Lhotákové	 a	 Veronice	 Sensiové	 z	 ivančického	
dětského	klubu	Sovička,	dorazil	i	do	našich	končin.	

Chutné	krmě	se	začaly	servıŕ ovat	úderem	15.	hodiny	
odpolednı́.	 Na	 své	 si	 přišli	 nejen	 zastánci	 zdravé	
výživy,	 ale	 i	 klasického	 jıd́la.	 Bylo	 skutečně	 z	 čeho	
vybıŕat.	Od	klasického	řıźku	či	buřtů	na	pivě	po	lákavé	
cuketové	pochoutky.	Ani	milovnıći	sladkého	nepřišli	
zkrátka.	V	bohaté	nabıd́ce	se	našla	celá	plejáda	dortů	i	
dortıḱů	či	jiných	pochoutek,	které	přıĺiš	nemilujı	́naši	
dietologové	 či	 zubnı́	 lékaři.	 K	 pitı́	 byly	 zajištěny	
originálnı	́nápoje	namıćhané	podle	tajných	rodinných	
receptů.	I	pivaři	byli	spokojeni.	Mohli	ochutnat	hutné	
pěnivé	nápoje	z	kočovného	pivovaru	Albert.

Pro	děti	zde	byly	zřıźeny	i	dvě	dıĺničky,	válecı	́koutek	a	
malá	restaurace	s	vlastı	́kuchynı.́	Třešničkou	na	dortu	
byla	účast	známého	televiznıh́o	herce	Lukáš	Hejlıḱ a,	
kterého	 znajı́	 zejména	 naše	 panı́	 a	 dı́vky	 znajı	́
ze	seriálu	Ordinace	v	růžové	zahradě.	

V	duchu	starého	známého	přıślovı	́„Nejen	chlebem	živ	
jest	člověk“	se	Sovička	postarala	i	o	duševnı	́potravu.	
Od	18.00	hodin	vystoupila	hudebnı	́skupina	Tranzan.	
Když	 ke	 všemu	 připočtete	 nádherné	 letnı́	 počası	́
vybıźejıćı	́ke	koupánı,́	hudbu	doprovázenou	šuměnıḿ	
řeky	 Jihlavy	 můžeme	 řıći,	 že	 to	 byl	 vydařený	 den.	
Děkujeme,	Sovičko.	Doufáme,	že	se	opět	sejdeme	při	
stejné	přıĺežitosti	i	v	přıš́tıḿ	roce...

Manažer	Centra	společných	služeb	a	jeho	kuřecí	perkelt

Prezentační	stan	Mikroregionu	Ivančicko	nabízel	propagační	materiály
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Tipy na výlety v Mikroregionu:
Zavřelovo panorama u obce Ketkovice

Letos	 v	 dubnu	byla	 slavnostně	 otevřena	
rekonstruovaná	 vyhlídka	 na	 překrásné	
ú d o l í 	 O s l a v y 	 u 	 o b c e 	 Ke t kov i c e .	
Mikroregion	 Ivančicko	 tak	 má	 další	
zajímavý	 cíl,	 který	 by	 neměl	 uniknout	
pozornosti	nejen	turistům,	ale	i	místním.

yhlıd́ka	tak	byla	pojmenována	na	počest	řıd́ıćıḿu	Vučiteli	 Františku	 Zavřelovi	 z	 Třebı́če.	 Byl	 to	
vynikajıćı	́botanik	a	přıŕodovědec.	Systematicky	

prováděl	zoologická	studia	v	našem	regionu.	Na	tomto	
mıśtě	je	též	umıśtěn	pomnıč́ek	z	krystalického	vápence	s	
nápisem	 „In	 memoriam	 St.	 Grossmidtii,	 magistri	
silvarum.“,	 který	 je	 poctou	 vedoucı́mu	 lesnı́ho	
hospodářstvı	́moravskokrumlovského	statku.	

Z	panoramy	je	vidět	daleko	k	Moravskému	Krumlovu	a	na	Znojemsko.	
Zajıḿavé	jsou	pohledy	do	hlubokého	údolı	́ řeky	Oslavy,	zejména	na	
jejı	́ největšı	́meandr	 „C�ertův	 jazyk“.	U� dolı	́ Oslavy	a	Chvojnice	 tvořı	́
ojedinělé	územı,́	kde	se	teplomilná	květena	rozšıř́ila	daleko	na	sever.	
Zkoumalo	zde	mnoho	významných	botaniků.	U� dolı	́ právem	označujı	́
za	botanickou	zahradu.	Vyskytujı	́se	zde	vzácné	lišejnıḱy.	Z	vyššıćh	
rostlin	namátkově	uvádıḿe	brambořıḱ	evropský,	česnek	žlutý,	dřišťál	
obecný,	diviznu	�ialovou,	hvězdnici	chlumnı,́	křivatec	český,	koniklec	
obecný	velký,	kručinku	chlupatou,	kamejku,	modronachovou,	kakost	
krvavý,	lomikámeny,	lýkovec	vonný,	penıźek	alpıńský,	plazivou	růži	
galskou	a	zvonek	klubkatý.	V	údolı	́ můžeme	potkat	vzácnou	ještěrku	
zelenou,	 užovku	podplamatou	 a	 se	 štěstıḿ	 uzřıt́	 výra	 velkého.	Na	
konci	 louky	stojı	́Ketkovský	mlýn	 (Vydrův	mlýn).	Mlynáři	Vydrové	
byli	 vynikajıćı	́ malıř́i	 autodidakti.	 Podporovali	 turistický	 ruch.	 U	
jejich	mlýna	vznikly	prvnı	́trampské	osady.	Po	roce	1930	zakoupili	
vyřazený	 železničnı́	 most	 a	 přemostili	 Oslavu.	 Nad	 mlýnem	 na	
skalnatých	srázech,	téměř	120	metrů	nad	řekou	Oslavou	stojı	́hrad	
Levnov	(Ketkovický	hrad).	Pověsti	pravı,́	že	je	hrad	spojen	podzemnı	́
chodbou	s	Vydrovým	mlýnem.	Prvnı	́historické	zmıńky	o	Ketkovicıćh	
a	jeho	okolı	́jsou	z	roku	1101.	Archeologické	nálezy	dokládajı	́osıd́lenı	́
katastru	 Ketkovic	 již	 v	 mladšı	́ době	 kamenné.	 Rekonstrukce	 této	
vyhlıd́ky	včetně	posezenı	́ a	obrázku	Svatého	Jiřı	́provedly	Vojenské	
lesy	a	statky	C�R	s.p.	v	dubnu	roku	2016.		
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foto:	Bohumil	SMUTNÝ
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OTEVÍRACÍ	DOBA	ROZHLEDNY
Březen-červen:	So,	Ne,	svátky	10:00-17:00

C�ervenec-srpen:	každý	den	mimo	Po10:00-17:00	
Zářı-́řıj́en:	So,	Ne	a	svátky	10:00-17:00	
Listopad-únor:	neděle	13:00-15:00

V	případě	nepříznivého	počasí	(silný	vítr,	bouřka,	vánice)	
je	rozhledna	uzavřena!	Mimo	tyto	hodiny	lze	domluvit	

návštěvu	pro	skupinu	osob	nad	10	osob	předem	na	tel.	čísle	
723	095	552	nebo	přímo	u	rozhledny	s	jejím	správcem.	

Vstupné:	10	Kč	/osoba,	děti	do	6	let	vstup	zdarma

Zpravodaj Mikroregionu Ivančicko | listopad 2016 Putování po Mikroregionu                www.ivancicko.com

Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně 
prošla generální údržbou a úpravou okolí

V	 letošním	 roce	 před	 začátkem	 letní	 sezóny	 proběhla	 na	 rozhledně	
na	Hlíně	rekultivace	prostor	kolem	rozhledny,	která	se	zároveň	spojila	
s	první	 velkou	 generální	 údržbou	 samotné	 rozhledny,	 probíhající	 již	
od	loňského	podzimu.

Provedené	 venkovnı	́ úpravy	 pomyslně	 rozdělily	 okolı	́ rozhledny	 na	 dvě	 části.	 Před	
rozhlednou	se	nynı	́nacházı	́klidová	zóna,	která	vybıźı	́návštěvnıḱy	k	odpočinku.	Tato	
plocha	 byla	 doplněna	 o	 nový	 mobiliář	 v	 podobě	 laviček,	 stolu,	 stojanu	 na	 kola	 a	

odpadkového	koše.	V	části	za	rozhlednou	je	nově	umıśtěna	lavička	a	několik	hernıćh	prvků	pro	
děti.	Na	travnaté	ploše	děti	najdou	vahadlovou	houpačku,	pružinové	houpadlo	a	malé	balančnı	́	
přeskakovacı	́	kůly.

Důležitou	 součástı́	 renovace	 prostor	 kolem	 rozhledny	 byla	 i	 úprava	 zeleně,	 jako	 je	
zatravňovánı	́a	výsadba	nových	stromů	a	keřů.	Pro	výsadbu	byly	vybrány	domácı	́druhy	dřevin,	
jako	 jsou	 dub,	 javor	 babyka	 či	 jabloně	 vysazené	 do	 jednořadé	 sadové	 linie.	 Severnı	́ část	
prostoru	kolem	rozhledny	je	od	okolı	́oddělena	dřevěným	kůlovým	plotem	a	živým	plotem	
z	volně	rostlých	keřů,	mezi	kterými	najdeme	lıśky,	svıd́y,	klokoče,	růže,	ptačı	́zoby	a	dřıńy.	Aby	
bylo	 dosaženo	 úspěšného	 růstu	 a	 vývoje	 dřevin	 i	 v	 suchých	 obdobıćh,	 byla	 k	 rozhledně	
přivedena	 vodovodnı	́ přıṕojka	 a	 instalován	 automatický	 zavlažovacı	́ systém,	 který	 zajistı	́

mladým	dřevinám	a	trávnıḱu	pravidelnou	zálivku.	Vodovodnı	́přıṕojka	se	stala	zároveň	prvnıḿ	krokem	k	plánovanému	doplněnı	́
rozhledny	o	sociálnı	́zařıźenı,́	stánek	s	občerstvenıḿ	a	pıt́ko.

ZAJÍMAVOSTI	O	ROZHLEDNĚ:

ź rozh ledna 	 je 	 22 	 metr ů 	 vysoká 	 a	
na	vyhlıd́kový	ochoz	vede	96	schodů,

ź nacházı	́se	v	nadmořské	výšce	447,5	m,

ź byla	postavena	téměř	po	sto	letech	(po	96	
letech)	od	stavby	původnı	́rozhledny,

ź k	měsıći	 zářı	́ 2016	navštıv́ilo	 rozhlednu	
od	jejıh́o	otevřenı	́v	dubnu	2007	přibližně	
91tisıć 	návštěvnıḱů	,

ź řada	 mı́stnı́ch	 obyvatel	 mı́nı́,	 že	 by	 se	
Rozhledna	 Vladimı́ra	 Menšı́ka	 měla	
jmenovat	 spıš́e	 Rozhledna	 na	Hlıń ě,	 tak	
jak	 se	 jmenovala	 původnı	́ rozhledna	 na	
Hlıń ě,

ź několikrát	 do	 roka	 se	 naskýtá	 možnost	
vidět	 z	 rozhledny	 Alpy,	 je	 to	 nejčastěji	
v	zimnıćh	měsıćıćh,	kdy	se	prudce	střıd́ajı	́
teplotnı	́rozdıĺ y.

10

foto:	Bohumil	SMUTNÝ

Od	 podzimu	 2016	 probıh́ala	 také	 generálnı	́ údržba	 samotné	 rozhledny,	 která	
obnášela	venkovnı	́nátěry,	renovaci	kovových	částı,́	poškozených	okenic	a	zámků,	
broušenı́	 schodů	 a	 kompletnı́	 nátěry	 vnitřnı́ch	 prostor	 rozhledny.	 	 Celková	
investice	 si	 vyžádala	 náklady	 cca	 920	 tis.	 korun.	 C� ást	 nákladů	 byla	 pokryta	
z	dotace	 ze	 Státnı́ho	 fondu	 životnı́ho	 prostředı́	 a	 část	 z	 obecnı́ho	 rozpočtu,	
předevšıḿ	z	přıj́mů	ze	vstupného	na	rozhlednu.
Již	letošnı	́léto	se	ukázalo,	že	provedené	úpravy	se	vyplatily,	neboť	přilákaly	oproti	
předešlým	 sezónám	na	 rozhlednu	 vıće	 návštěvnıḱů.	 Vliv	 na	 návštěvnost	měla	
bezesporu	 i	 reportáž	 o	 rozhledně,	 kterou	 odvysıĺala	 C�eská	 televize	 začátkem	
července.	 	 Rozhledna	 Vladimıŕ a	 Menšıḱa	 na	 Hlıń ě	 je	 tak	 po	 všech	 úpravách	
připravena	na	oslavu	již	10.	výročı	́od	svého	otevřenı,́	která	proběhne	přıš́tı	́rok	
30.4.2017.
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Oslavany, kultura a památky v roce 2016
Oslavany,	druhé	největší	město	Mikroregionu	Ivančicko	s	necelými	5	tisíci	obyvateli,	
leží	v	malebném	údolí	řeky	Oslavy	asi	25	km	jihozápadně	od	Brna.	Historie	města	
sahá	až	do	roku	1104,	odkud	pochází	první	písemná	zmínka	o	osadě.	

	r.	1225	byl	v	údolı	́ řeky	na	podnět	panı	́Heilwidy	ze	Znojma	založen	Vprvnı	́ženský	cisterciácký	klášter	na	Moravě	„U� dolı	́ Mariino“.	V	r.	
1228	 byl	 vysvěcen	 olomouckým	 arcibiskupem	 za	 přı́tomnosti	

krále	Přemysla	Otakara	I.	a	jeho	rodiny.	Rozvoj	obce	byl	300let	úzce	spojen	
s	rozvojem	nebo	s	úpadkem	kláštera.	V	r.	1525	přešel	klášter	do	rukou	
rodu	Althanů	a	byl	jimi	přebudován	na	renesančnı	́zámek	vıćeméně	do	
dnešnı	́podoby.	Oslavany	byly	původně	vinařskou	a	zemědělskou	obcı.́	Po	
roce	1760,	kdy	bylo	v	Oslavanech	objeveno	uhlı,́	se	ráz	obce	začal	měnit	až	
do	podoby	průmyslového	města,	kdy	k	 rozsáhlé	 těžbě	uhlı	́přibylo	v	 r.	
1913	 spuštěnı	́ prvnı	́ přespolnı	́ velkoelektrárny,	 která	 spalovala	mıśtnı	́
uhlı.́	Dnes,	po	ukončenı	́ těžby	uhlı	́v	celém	revıŕu	(v	Oslavanech	již	v	r.	
1973)	a	zastavenı	́provozu	elektrárny	(1993),	jsou	Oslavany	opět	městem	
v	 zeleni,	 ne	 náhodou	 nazývané	 „Bránou	 Vysočiny“	 s	 překrásným	
zalesněným	okolıḿ	podél	řeky	a	několika	potoků.

Zámek	Oslavany,	od	r.	1993	v	majetku	města,	prošel	dlouhou	a	nákladnou	obnovou,	která	stále	
probıh́á.	Dıḱy	skupině	nadšenců	je	velká	část	zámku	dnes	mimořádně	zajıḿavým	muzeem,	které	
zahrnuje	historii	hornictvı	́a	energetiky,	vlastivědné	muzeum,	jedno	z	největšıćh	muzeı	́hasičské	
techniky	a	nově	i	muzeum	krátkých	palných	zbranı.́	Na	zámku	se	od	r.	2003	v	návaznosti	na	tradici	
od	r.	1547	vařı	́podle	mıśtnıćh	receptur	mıśtnı	́pivo	a	v	zámecké	kapli	se	pořádajı	́dıḱy	výborné	
akustice	koncerty,	výstavy	a	svatebnı	́i	jiné	obřady.	K	dalšıḿ	významným	památkám	města	patřı	́
farnı	́kostel	sv.	Mikuláše	ze	17.stoletı	́či	skvěle	zrekonstruovaný	areál	bývalého	uhelného	dolu	Kukla	
s	 těžnı	́ věžı	́přestavěnou	na	rozhlednu,	která	 je	 rovněž	 součástı	́ 	 rozsáhlého	zábavně	naučného	
parku	Permonium	a	řada	dalšıćh,	menšıćh	památek.	V	Oslavanech	začıńá	přıŕodnı	́park	Oslava	s	
překrásným	údolıḿ 	 řeky,	které	přıḿo	vybıźı	́milovnıḱy	přıŕody	k	procházkám	a	projıž́ďkám	do	
okolı.́Oslavany	žijı	́velmi	bohatým	kulturnıḿ	a	společenským	životem,	a	to	dıḱy	podpoře	města,	
mıśtnıćh	spolků	i	jednotlivců.	K	nejvýznamnějšıḿ	akcıḿ	kulturnıh́o	roku	patřı	́tradičnı	́karmelská	
pouť	v	červenci,	v	letošnıḿ	roce	již	309.	(16.-17.7.)	a	původně	hornické,	dnes	historické	městské	
slavnosti	připomıńajıćı	́slavnostnı	́vysvěcenı	́kláštera	v	r.1228,	které	se	konajı	́vždy	druhý	zářijový	
vıḱend	s	velmi	bohatým	kulturnıḿ	programem	(10.-11.9.)

Pohled	na	město	Oslavany	okolo	roku	1900

1111

Z	 mnoha	 dalšıćh	 akcı	́ lze	 jmenovat	 napřıḱlad	
mezinárodnı	́výstavu	drahých	kamenů	a	šperků	
(duben),	 hudebnı́	 slavnosti	 (22.5.),	 neckyádu	
(4.6.),	 Běh	 naděje	 (18.6.)	 a	 rozmarýnové	 hody	
(13.8.)	 v	 Padochově, 	 čertovský	 zámek	 s	
jarmarkem	(3.12.),	čtyři	tradičnı	́cyklistické	akce	
mezi	1.	květnem	a	28.	zářıḿ	 	a	 řadu	dalšıćh.	V	
letošnıḿ	roce	proběhnou	poprvé	také	oblıb́ené	
farmářské	 trhy	 na	 nádvořı	́ zámku,	 a	 to	 v	 pěti	
t e rm ı́ n e c h 	 o d 	 k v ě t n a 	 d o 	 l i s t o p a d u .
Oslavany	majı	́co	ukázat	a	co	nabıd́nout	po	celý	
rok.	Bližšı	́ informace	o	mıśtnıḿ	děnı	́ je	možné	
zıśkat	na	kulturnıḿ	a	informačnıḿ	středisku,	na	
městském	úřadě,	nebo	na	stránkách	města.

Město	Oslavany,	Nám.13.prosince	51/2,	664	12		Oslavany
http://www.oslavany-mesto.cz/;	tel.	546	418	411,	e-mail:	oslavany@mboxr.cz

Kulturnı	́informačnı	́středisko	Oslavany,	Petra	Kocábová,	Dělnický	dům,	S� iroká	2
tel.	546	423	283,	e-mail:	kis.oslavany@post.cz,	

facebook:	https://www.facebook.com/KulturniInformacniStrediskoOslavany
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Dolní Kounice

Turistický	ruch	v	Dolních	Kounicích	zaznamenal	značný	růst	

V	letošním	roce	od	Velikonoc	do	7.	8.	2016	navštívilo	klášter	7763	platících	návštěvníků	a	synagogu	1147.	
Kulturních	akcí	se	v	klášteře	zúčastnilo	přes	220	osob	a	v	synagoze	150.	Neuvádíme	počty	návštěvníků	
Kefasfestu.	Snažíme	se	o	propagaci	na	webových	stránkách,	v	rozhlase	i	televizi.	Jsme	rádi,	že	naše	krásné	
město	láká	turisty	a	snažíme	se	ze	všech	sil,	aby	se	jim	u	nás	líbilo	a	vraceli	se.	Rozšířili	jsme	množství	a	
sortiment	turistických	a	propagačních	předmětů,	nabízíme	zážitkové	akce	pro	�irmy,	snažíme	se	zlepšit	
servis	na	kulturních	akcích.	Spousta	turistů	hledá	možnost	ubytování	v	Dolních	Kounicích,	které	nám	velmi	
chybí.	Např.	ubytování	na	jednu	dvě	noci	v	soukromí	nebo	penzionu.	Tento	prostor	se	nabízí	pro	podnikání.	
Turisté	 by	 rádi	 přespali	 při	 slavnostech,	 ochutnávkách	 vín	 i	 kulturních	 a	 společenských	 akcích	 nebo	
setkávání	spolužáků.	
V	 současné	 době,	 kromě	 zabezpečení	 plánovaných	 kulturních	 a	 společenských	 akcí,	 připravujeme	
ve	spolupráci	s	místními	spolky	a	organizacemi	kulturní	kalendář	Dolních	Kounic	na	rok	2017	a	kalendář	
mikroregionu,	který	bude	v	dostatečném	množství	a	můžete	si	jej	zakoupit	koncem	roku	na	TIC.	

Vlaďka	Krmelová,	TIC	Dolní	Kounice

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PAMÁTKY DOLNÍCH KOUNIC

KLÁŠTER	ROSA	COELI
Působivou	 architekturu	
původně	 ženského	 kláštera	
můžeme	 spatřit	 nedaleko	
centra	 města	 na	 pravém	
břehu	 řeky	 Jihlavy.	 Jeho	
chladným	kamenným	stěnám	
a	podmanivému	kouzlu	může	
návštěvnıḱ	odolat	jen	stěžı.́	

ŽIDOVSKÝ	HŘBITOV
Byl	založen	v	roce	1680	ve	svahu	nad	ghettem	na	 jižnıḿ	
okraji	 města	 po	 zrušenı	́ staršıh́o	 hřbitova,	 který	 stál	 na	
jiném	mıśtě.	Původně	byl	přıśtupný	ze	severnı	́strany	pěšı	́
cestou.	Nynějšı	́vchod	je	z	jihu	z	ulice	Trboušanské.	Hřbitov	
je	ohrazen	masivnı	́kamennou	zdı.́	Nalézá	se	zde	asi	1500	
náhrobků	nepravidelně	rozmıśtěných.	R� ada	z	nich	pocházı	́
z	obdobı	́baroka	a	klasicizmu,	přičemž	nejstaršı	́se	datuje	
k	roku	1688.	Z� idovský	hřbitov	je	celoročně	otevřený.

BARBORKA	
-	KAPLE	 	SV.	FABIÁNA	
A	ŠEBESTIÁNA
Zčásti	 skrytá	 lidskému	
zraku,	přesto	po	několik	
s t o l e t ı́ 	 s o u č á s t	
dolnokounické	historie.	
To	 je	 malebná	 kaple,	
lidově	 zvaná	 Barborka.	
Nacházı	́se	východně	od	
f a r n ı́ h o 	 k o s t e l a .	
V	devadesátých	 letech	
20.	 stoletı́	 byla	 kaple	
z a 	p o m o c i 	 m ě s t a	

důkladně	opravena	a	pravidelně	se	zde	konajı	́nedělnı	́
pravoslavné	 bohoslužby.	 Bývajı	́ zde	 také	 pořádány	
výstavy	nebo	koncerty	duchovnı	́a	vážné	hudby,	jako	
napr.̌	 každoročně	 ve	 vánočnı́m	 obdobı́	 nebo	 i	 při	
jiných	přıĺežitostech	v	průběhu	roku.	

KAPLE	SV.	ANTONÍNA
Poutnı	́kaple	sv.	Antonıńa	se	vypıńá	na	stejnojmenném	kopci	nad	
řekou	a	je	působivým	objektem	poutajıćıḿ	ze	široké	vzdálenosti	

pozornost	 návštěvnı́ků	
města.	Ke	kapli	 se	můžete	
vydat	 Křıž́ovou	 cestou	 po	
červené	 turistické	 značce.	
Tradičnı	́ pouť	 ke	 svatému	
A n t o n ı́ n o v i 	 s e 	 k o n á	
ka ždoro čn ě 	 v 	 červnu.	
Majitelem	 kaple	 je	 cı́rkev	
R� ıḿskokatolická. KOSTEL	SV.	PETRA	A	PAVLA

C e n t r um 	 ř ı́ m s ko k a t o l i c k é	
dolnokounické	 farnosti	 -	 to	 je	
majestátnı	́kostel	sv.	Petra	a	Pavla	
na	 Masarykově	 náměstı́ . 	 Tato	
novorenesančnı́ 	 stavba	 z	 let	
1877–1879	nahradila	staršı	́kostel,	
který	musel	být	po	povodni	v	roce	
1862	stržen.	

HRAD	A	ZÁMEK
M o h u t n á 	 s t a v b a	
původně	 klášternı́ho	
hradu	 střežı́	 město	 od	
z á p a d n ı́ 	 s t r a n y .	
Rozsáhlý 	 areál , 	 l é ta	
chátrajıćı,́	 v	 poslednıć h	
letech	 zažı́vá	 rozkvět.	
V 	sou časn é 	 dob ě 	 j e	
objekt	 v	 soukromých	
r u k o u 	 a 	 k r o m ě	
vı́kendových	 prohlı́dek	 pro	 veřejnost	 (květen-zářı́)	 nabı́zı	́
možnost	 pronájmu	 zrekonstruovaných	 prostor	 pro	 pořádánı	́
svateb,	školnıćh	akcı,́	vystoupenı,́	narozenin,	�iremnıćh	akcı	́aj.	

SYNAGOGA
Byla	postavena	v	 roce	1652–1655	v	 raně	baroknıḿ	
slohu	 a	 patřı́	 k	 nejstaršı́m	 synagogám	 na	 Moravě.	

V	roce	 1988	 až	 2004	
b y l a 	 k omp l e x n ě	
z r e s t a u r o v á n a .	
D o 	s y n a g o g y 	 s e	
v c h á z ı́ 	 h l a v n ı́ m	
vchodem	 s	 tesaným	
kamenným	 reliéfem.	
Stěny	v	interiéru	jsou	
vyzdobeny	 stejně	

jako	 i	 v	 některých	 dalšı́ch	 synagogách	 na	 Moravě	
cennou	 baroknı́	 výmalbou	 s	 liturgickými	 texty	
v	hebrejštině.	 Nacházı́ 	 se	 zde	 i	 malá	 expozice	
věnovaná	historii	zdejšı	́židovské	obce.		

KAPLE	SV.	JANA	KŘTITELE
Bývalá	 hřbitovnı́	 kaple	 na	 náměstı	́
Mıŕu	 ze	 šestnáctého	 stoletı	́ dotvářı	́
prostor	u	parku	na	druhém	největšıḿ	
náměstı	́Dolnıć h	Kounic.	

Aktuální	informace	o	otevíracích	
dobách	a	možnostech	prohlídek	
jednotlivých	památek	se	dozvíte	
na	TIC	města	Dolní	Kounice.

Kontakt
Turistické	informačnı	́centrum
Masarykovo	nám.	2
664	64	Dolnı	́ Kounice
Tel.:	513	030	427,	739	652	980
E-mail:	tic@dolnikounice.cz
www.dolnikounice.cz
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Putujeme po památkách Mikroregionu:
Kaple sv. Jakuba v Ivančicích

Každoročně	 na	 začátku	 září	 (zpravidla	 druhý	 víkend)	 se	 v	
Ivančicích	 v	 rámci	 akce	Dny	 evropského	 dědictví	 otevírají	
památky,	které	jsou	většinou	po	celý	rok	nepřístupné.	Také	letos	
se	 otevřela	 kaple	 sv.	 Jakuba	 na	 kopci	 severovýchodně	 nad	
městem	v	nadmořské	výšce	323	m.	U	kaple	se	každoročně	také	
pořádá	dopolední	mše	při	příležitosti	ivančické	pouti	(neděle	
nejblíže	 25.	 červenci).	 Ke	 kostelíku	 vede	 od	 hřbitova	 křížová	
cesta.	Čtrnáct	kapliček	vroubí	cestu	každoroční	pouti,	po	které	
tak	rádi	chodí	Vančáci	o	červencovém	slavném	dni.	I	po	zbytek	
roku	si	však	můžete	udělat	hezkou	procházku	...

	roce	1481	se	na	samém	vrcholku	Nových	hor	zabělala	do	dálı	́obzorů	Vkaple,	jako	symbol	dıḱuvzdánı	́za	odvrácenı	́šıř́ıćı	́se	morové	epidemie.	
Tato	kaple	však	nebyla	pouze	votivnı,́	ale	stala	se	i	poutnı.́	Vyprávı	́se,	že	

to	 byli	 zdejšı́	 poutnı́ci,	 kteřı́	 navštıv́ili	 španělskou	 Compostellu,	 ve	 které	
odpočıv́á	 svatý	 Jakub	 Většı	́ a	 motivovanı	́ touto	 událostı	́ tak	 dali	 podnět	 k	
zasvěcenı	́mıśtnı	́kaple	právě	sv.	Jakubu.	Touha	putovat	k	jeho	hrobu	do	tak	
vzdálené	krajiny	byla	pro	věřıćı	́takřka	nesplnitelná,	a	proto	přicházeli	sem	na	
kopec	ke	kostelıḱu,	který	se	pro	ně	stal	malou	Compostellou.

Vıće	než	tři	stoletı	́tu	kaple	stála,	až	z	rozhodnutı	́cıśaře	Josefa	II.	byla	v	roce	
1784	zrušena	a	o	12	let	prodána	na	stavebnı	́materiál.	Takový	byl	konec	kaple	
postavené	 v	 roce	 1481.	 Ke	 zbylým	 troskám	 se	 však	 putovalo	 dál.	 Trvalo	
dlouhých	56	roků,	než	se	z	popudu	kněze,	buditele	Tomáše	Procházky	(1803-
1858)	začala	stavět	nová	kaple.	V	letech	1852-1858	se	tak	vanečtı	́za	pomoci	
občanů	i	z	okolnıćh	obcı	́ usilovnou	pıĺ ı	́o	jejı	́ zbudovanı	́zasloužili.	Postavena	
byla	v	novogotickém	stylu,	 stejně	 tak	 jako	kapličky	Křıž́ové	 cesty	v	 letech	
1861-1863.	Po	dlouhá	léta	tak	poutnıći	přicházı	́sem	na	mši	svatou	konanou	
vždy	 v	 čevencovou	 neděli	 po	 svátku	 sv.	 Jakuba,	 aby	 bohoslužbou	 uctili	
památku	tohoto	šiřitele	evenagelia.	V	ten	den	je	cesta	sem	pro	Vančáky,	tıḿ	
největšıḿ	svátkem.	Svátkem	jejich	i	jejich	rodného	města.

foto:	Bohumil	SMUTNÝ

Z	věže	kostela	sv.	Jakuba	se	vám	naskytne	krásný	výhled	na	ivančické	vinice

Poslední		(čtrnáctá)	kaplička	křížové	cesty
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Otestujte si své znalosti a zjistěte, 

jak dobře znáte města a obce 

Mikroregionu Ivančicko

BISKOUPKY

1.	Biskoupky	jsou	rodištěm	slavného	českého	básnıḱa,	jakého?							a)	Jan	Neruda									b)	Otokar	Březina									c)	Vítězslav	Nezval

2.	V	blıźkosti	obce	Biskoupky	se	v	údolı	́ řeky	Jihlavy	nacházı	́turisty	oblıb́ená	zřıćenina,	jak	se	nazývá?					a)	Lamberk								b)	Templštejn									c)	Sedlec

ČUČICE

3.	C�učicemi	protéká	řeka,	jejıž́	jméno	je	také	součástı	́názvu	tamnıh́o	přıŕodnıh́o	parku,	o	jakou	řeku	a	park	se	jedná?				a)	Oslava					b)	Rokytná					c)	Jihlava

4.	RIO	DE	C�UC�O	CUP	je	název	oblıb́ené	sportovnı	́akce	v	C�učicıćh,	v	jaké	sportovnı	́disciplıń ě	se	při	této	akci	soutěžı?́	
a)	Minikopaná							b)	Závod	motocyklů							c)	Volejbal

DOLNÍ KOUNICE

5.	Jak	se	jmenuje	zřıćenina	krásného	premonstrátského	kláštera	v	Dolnıćh	Kounicıćh?						a)	Porta	coeli							b)	Klášter	Dominikánů							c)	Rosa	coeli

6.	Jak	se	jmenuje	jedna	z	nejvýznamnějšıćh	každoročně	pořádaných	tradičnıćh	slavnostı,́	která	se	koná	v	květnu	v	Dolnıćh	Kounicıćh?	
a)	Svatogothardské	vinařské	slavnosti					b)	Historické	slavnosti	města					c)	Antonínská	pouť

HLÍNA

7.	Jaká	stavba,	nesoucı	́jméno	známého	Ivančického	rodáka,	dominuje	obci	Hlıńa?	
a)	Rozhledna	V.	Menšíka							b)	Kulturní	dům	Alfonse	Muchy							c)	Hasičská	zbrojnice	V.	Menšíka

8.	Každé	léto	se	v	krásném	lesnıḿ	prostředı	́na	Hlıńě	koná	občany	velice	oblıb́ ená	kulturnı	́akce,	o	jakou	akci	jde?	
a)	Drakiáda							b)	Rozmarýnové	hody							c)	Divadelní	představení	v	přírodě

IVANČICE

9.	Jak	vysoká	je	věž	ivančického	kostela	Nanebevzetı	́Panny	Marie?					a)	38	m							b)	49	m							c)	53	m

10.	V	jaké	části	Ivančic	najdete	románský	kostel	sv.	Petra	a	Pavla?						a)	Řeznovice							b)	Hrubšice							c)	Budkovice

KETKOVICE

11.	Jaký	je	název	zřıćeniny	hradu,	tradičně	známého	jako	Ketkovický	hrad?					a)	Kraví	hora						b)	Levnov						c)	Dívčí	hrad

12.	Turisté	navštěvujı	́Ketkovice	kvůli	krásnému	řıč́nıḿu	údolı	́ protıńajıćıḿu	přıŕodnı	́rezervaci,	jakou?	
a)	Údolí	Oslavy	a	Chvojnice					b)	Bobrava						c)	Bouchal

MĚLČANY

13.	Jaký	potok	protéká	obcı	́Mělčany?								a)	Mělčina							b)	Seslice							c)Šatava

14.	V	jaké	oblıb́ené	sportovnı	́disciplıń ě	se	pravidelně	soutěžı	́při	Memoriálu	Jana	Kadaňky	a	Memoriálu	Josefa	Fuchse	v	Mělčanech?		
a)	Nohejbal								b)	Rybářské	závody								c)	Požární	sport

MORAVSKÉ BRÁNICE

15.		Moravské	Bránice	jsou	důležitým	dopravnıḿ	uzlem,	o	jaký	typ	dopravy	se	jedná?								a)	Silniční									b)	Železniční									c)	Vodní

16.	Mezi	Moravskými	Bránicemi	a	Ivančicemi	najdeme	torzo	významné	kulturnı	́památky,	jaké?									a)	Zvonička										b)	Mlýn									c)	Železniční	viadukt

NĚMČIČKY

17.	Jaká	stavba	je	považována	za	největšı	́pamětihodnost	Němčiček?		a)	Kaple	Nanebevzetí	Panny	Marie					b)	Kaple	svaté	Trojice				c)	Kostel	svatého	Jiří

18.	Jaký	je	název	unikátnıh́o	přıŕodnıh́o	parku,	který	je	součástı	́územı	́obce	Němčičky?			a)	CHKO	Němčičky				b)	Park	Divoká	skála						c)	Park	Niva	Jihlavy

NOVÁ VES

19.	Jak	se	nazývá	pramen	s	minerálnı	́vodou	nacházejıćı	́se	v	bočnıḿ	údolıć ̌ku	Nové	vsi?						a)	Čertův	pramen					b)	Studánka	Panny	Marie						c)	Svatá	voda

20.	K	jakému	sportu	nenı	́určený	S�kolnı	́sportovnı	́areál	v	Nové	Vsi?									a)	Volejbal										b)	Plavání										c)	Bowling

NOVÉ BRÁNICE

21.	Co	je	typické	pro	Nové	Bránice?									a)	Těžba	nerostů									b)	Chov	hospodářských	zvířat									c)	Pěstování	zemědělských	plodin

22.	Jaký	je	název	vrchoviny,	kde	se	Nové	Bránice	rozkládajı?́									a)	Pálavská	vrchovina									b)	Bobravská	vrchovina									c)	Českomoravská	vrchovina

OSLAVANY

23.	Jaký	je	název	bývalého	oslavanského	těžebnıh́o	dolu,	ve	kterém	se	nacházı	́zážitkový	park	Permonium?									a)	Jindřich	II									b)	Dukla									c)	Kukla

24.	Jak	dlouhá	je	asfaltová	cyklostezka	„Miloše	Musila“	propojujıćı	́město	Ivančice	a	Oslavany?									a)	2	km										b)	3	km										c)	4	km

Znalostní kvíz - znáte Mikroregion?
24)b,	23)c,	22)b,	21)c,	20)c,	19)c,	18)c,	17)a,	16)c,	15)b,	14)c,	13)c,	12)a,	11)b,	10)a,	9)c,	8)c,	7)a,	6)a,	5)c,	4)a,	3)a,	2)b,	1)c

Správné	odpovědi:
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BISKOUPKY

Obecní	úřad	Biskoupky
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

Knihovna
Biskoupky	40,	664	91	Ivančice
Půjčovní	doba:	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)

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	(od	4.	4.	2016	do	poloviny	roku	2017	
provozní	středisko	přesunuto	na	ČOV	Ivančice,	Kounická	1598/78)	
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

Zpravodaj	Mikroregionu	Ivančicko	|	listopad 2016 														Katalog	veřejných	služeb                www.ivancicko.com
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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
info@svcivancice.cz	
www.svcivancice.cz	

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
zsreznovice@iol.cz
www.zsreznovice.org

Základní	a	mateřská	škola	Ivančice-Němčice
www.zsnemcice.cz
E-mail:	zsnemcice@seznam.cz
ź Základnı	́škola	-	S�kolnı	́230/34,	664	91	Ivančice-Němčice,
	 tel.:/fax:	546	451	980
ź Mateřská	škola	
	 -	Němčice	92,	664	91	Ivančice,	tel.:	546	451	468
	 -	Továrnı	́168/16,	664	91	Ivančice-Alexovice,	
	 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

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.:	546	421	871

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

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:	ms.nemcicky@volny.cz
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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	14:00-19:00

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:	novebranice@volny.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	(Knihovna	je	po	dobu	letnıćh	prázdnin	uzavřena)

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
E-mail:	ms-sportovni@volny.cz
Tel.:	739	634	103	

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

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
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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

Pedagogicko-psychologická	poradna	Ivančice
Komenského	náměstı	́12,	664	91	Ivančice	
Tel.:	731	658	685
E-mail:	ivancice@pppbrno.cz
Pracovní	doba:	Po-Pá	08:00-15:00

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

Generace	Care	–	Podpora	neformálních	pečovatelů	-	pomoc	
osobám	pečujıćıḿ	o	své	blıźké	v	domácıḿ	prostředı	́(přednášky,	praktické	
rady,	sdıĺenı	́zkušenostı,́	individuálnı	́poradenstvı,́	služby	sociálnıh́o	
pracovnıḱa,	zdravotnı	́sestry,	psychologa	a	právnıḱa).	Projekt	probıh́á	
v	obdobı	́od	září	2016	do	srpna	2017.		Služby	jsou	poskytovány	zdarma.	

Pobočka	Ivančice:	Budova	SVC� ,	Zemědělská	2,	664	91	Ivančice
Tel.:	734	400	233
E-mail:	generace.eu@email.cz
www.generacecare.eu

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.

Byty	budou	k	nastěhování	v	1.	čtvrtletí	2017.

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
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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!)
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