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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.

M

ož ná si ně kteř ı́ vzpomenou, ž e
Mikroregion Ivančicko vydal již v roce
2009 prvnı́ vlaš tovku s ná zvem
„Občasnık
́ Mikroregionu Ivančicko“, který vš ak z
inančnıćh dů vodů nebylo mož né dá le zpracová vat a vydá vat. Od té doby se v Mikroregionu
Ivančicko mnohé změ nilo. Informačnı́ zpravodaj
je nynı́ vydá vá n v rá mci realizace projektu
„Posilová nı́ administrativnı́ kapacity obcı́ na bá zi
meziobecnı́ spoluprá ce“, který je inancovaný z
evropské ho sociá lnı́ho fondu prostř ednictvı́m
O p e r a č n ı́ h o p r o g r a m u z a m ě s t n a n o s t .
Mikroregion Ivanč i cko je zapojen do toho
projektu jako smluvnı́ partner Svazu mě st a obcı́
CR.
Vydá vá nı́ informač nı́ho zpravodaje vš ak nenı́
jedinou novou aktivitou naš eho dobrovolné ho
svazku obcı́. Dovolte mi krá tkou exkurzi do
minulosti. Mikroregion Ivanč icko vznikl na
podzim roku 2003 a zanedlouho zahrnoval ú zemı́
11 členský ch obcı.́ Př edmě tem činnosti svazku je
hlavně spoluprá ce obcı́ př i realizaci projektů ,
ochrana a prosazová nı́ společ ný ch zá jmů . Do
současné doby Mikroregion zastupovali celkem
tř i př edsedové sprá vnı́ho vý boru – prvnı́m
př edsedou byl do roku 2008 Peter Pollá k z Cučic,
do roku 2014 Ladislav Veselý z Nové Vsi a v
současné době je to Rostislav Stork z Ivančic.
Vedenı́ svazku je dá le tvoř eno členy sprá vnıh
́ o
vý boru, který mi jsou mıśtopř edsedové Mgr. Miloš
Musil z Oslavan a Ing. Jan Trecha z Moravský ch
Brá nic, dá le Mgr. Nadě žda Chajmová z Nové Vsi a
Ing. Radka Formá nková z Dolnı́ c h Kounic.
Ivančicko se nedá vno rozš ıŕ̌ilo o dvě nové obce –
Biskoupky a Ně mčičky. Obec Neslovice naopak
ozná mila svů j odchod a stá vá se souč á stı́
sousednıh
́ o Mikroregionu Kahan.
Od roku 2015 se Mikroregion vydal cestou
profesionalizace svazku. Co to znamená ? Do roku
2015 nemě l Mikroregion zamě stnance, kteř ı́ by se
na plný ú vazek vě novali činnosti pro rozvoj ú zemı́
a aktivit svazku. Cıĺem profesionalizace je zvý šit
realizaci projektů meziobecnı́ spoluprá ce a
zıśká vat vıće inancı́ na aktivity a vš estranný
rozvoj ú zemı.́ Od 1. července 2016 začalo v naš em

ú zemı́ fungovat tzv. Centrum společný ch služ eb,
které je součástı́ realizace projektu „Posilová nı́
administrativnı́ kapacity obcı́ na bá zi meziobecnı́
spoluprá ce“ ve spoluprá ci se Svazem mě st a obcı́
CR. Od té to chvıĺe pů sobı́ v mikroregionu dva stá lı́
zamě stnanci - manaž er a specialista pro rozvoj
Mikroregionu.
Mož ná se ptá te, kolik vlastně kaž dé ho občana stojı́
ročně Mikroregion? Clenský př ıśpě vek je aktuá lně
ve vý ši 20,- Kč /rok na obyvatele a z tohoto
př ıśpě vku jsou hrazeny veš keré provoznı́ ná klady
a spolu inancová nı́ k dotacım
́ , které Mikroregion
kaž doroč ně zı́ská vá . Vě tš inu inancı́ si musı́
Mikroregion zajistit sá m z dotacı́ a nadačnıćh
př ıśpě vků . A nynı́ již struč ně ke konkré tnım
́
nedá vno realizovaný m projektů m. Př ed rokem
byla dokonč ena zatım
́ nejvě tš ı́ investič nı́ akce
Mikroregionu, vý stavba cyklostezky OslavanyIvančice. Na tuto akci zıśkal Mikroregion dotaci ze
Stá tnıh
́ o fondu dopravnı́ infrastruktury ve vý ši 10
mil. Kč a Jihomoravské ho kraje 2 mil. Kč . Na
spolu inancová nı́ se podıĺela mě sta Ivanč ice a
Oslavany. Kaž dý rok zıśká vá me dık
́ y partnerstvı́
Nadace CEZ podporu pro č l enské obce na
poř ádá nı́ jejich tradičnıćh kulturnıćh, společenský ch, sportovnı́ch, dě tský ch apod. V obci
Biskoupky dık
́ y podpoř e Mikroregionu probě hla
rekonstrukce dě tské ho hř iš tě . Celkem jde o částku
cca. 300.000,- Kč, která je na rů zné aktivity malý ch
obcı́ do ú zemı́ rozdě lová na, zbytek inancı́ jde na
projektové aktivity samotné ho Mikroregionu.
Aktivně také využ ı́vá me veš kerý ch dalš ı́ c h
dostupný ch dotačnıćh titulů na realizaci projektů ,
zejmé na Jihomoravské ho kraje. Prá vě s jeho
podporou na konci letoš nıh
́ o roku chceme vydat
nové ho turistické ho prů vodce. V bř eznu letoš nıh
́ o
roku jsme již vydali prvnı́ novou brož uru o
č lenský ch obcı́ch Mikroregionu. V lé tě byly
slavnostně prezentová ny nové odpočıv́acı́ prvky a
mobiliá ř na Cyklostezce Oslavany-Ivanč ice. Od
začátku roku probıh
́ á projekt obnovy dopravnıh
́ o
znač enı́ , mobiliá ř e a infotabulı́ cyklotras
Jihozá padnıh
́ o Brně nska. Na začátku zá řı́ se konal
Festival Mikroregionu, který byl prezentač nı́
p ř e h l ı́ d k o u u p o u t á v e k n a z a j ı́ m a v o s t i

Mikroregionu a př edstavily se zde hudebnı,́ divadelnı́
a dalš ı́ zá jmové soubory z č lenský ch obcı́ a mě st. Již od
podzimu se př ipravujeme na prezentaci naš eho
svazku na meziná rodnım
́ veletrhu Regiontour 2017,
která se bude konat ve dnech 19. -22. ledna 2017. Co se
tý ká pomoci a podpory č lenský m obcım
́ , tak ty se
mohou obracet na Centrum společ ný ch služ eb a
využ ıv́at administrativnı́ podpory dle potř eb (sdıĺenı́
společ né ho majetku, poradenstvı́ v oblastech
zpracová nı́ ž ádostı́ o dotace, veř ejné zaká zky malé ho
rozsahu). Prioritou Mikroregionu i pro nejbliž š ı́
obdobı́ zů stá vá dá le aktivně vyhledá vat dotač n ı́
mož nosti, há jit společ né zá jmy, propagovat ú zemı́ a
realizovat projekty, které budou prospě š né vı́ce
obcım
́ .
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.
V JAKÝCH PŘÍPADECH SE MŮŽETE NA CENTRUM
SPOLEČNÝCH SLUŽEB OBRÁTIT A V ČEM
MŮŽEME POMOCI?
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

pokud se nemů ž ete obrá tit na vaš i obec z dů vodu
omezený ch ú ř ednıćh hodin,
poradım
́ e s ký m, kde a jak ř eš it vaš e ú ř ednı́ zá lež itosti,
př ıp
́ adně pomů ž eme s vyř izová nım
́ ž ádostı,́
pokud nemá te dů vě ru obrá tit se na vaš e mě sto/obec,
pokud si nevıt́e rady nebo chcete vaš i zá lež itost (situaci)
nezá vazně a nezá visle konzultovat,
zjistım
́ e a vyhledá me v rá mci ú zemı́ informace, které vá m
pomohou, zprostř edkujeme kontakty,
pomů ž eme vá m s propagacı́ vaš ı́ akce,
poskytneme poradenskou podporu v oblasti vyhledá vá nı́
vhodný ch dotač nıćh titulů a zadá vá nı́ veř ejný ch zaká zek,
poskytneme informace o turistický ch cıĺech a
zajım
́ avostech v mikroregionu,
zajım
́ ajı́ ná s vaš e ná pady a ná mě ty ke zlepš enı́ ž ivota a
rozvoje vaš ı́ obce i regionu, a zá roveň se rá di dozvım
́ e, co
v Mikroregionu Ivanč icko postrá dá te,
pokud jste zamě stnavatel, rá di vá m zveř ejnım
́ e na naš ich
webový ch strá nká ch volné pracovnı́ mıśto v naš em
mikroregionu.

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?

Služby a poradenství CCS jsou poskytovány zdarma.

MEZI NAŠI ČINNOST TAKÉ PATŘÍ
pravidelné pů lroč nı́ vydá vá nı́ informač nıh
́ o zpravodaje
Mikroregionu Ivanč icko,
ü zpracová nı́ kalendá ř e vš ech akcı́ konaný ch v dané m roce
v rá mci Mikroregionu Ivanč icko,
ü sprá va webový ch strá nek www.ivancicko.com, kde
naleznete aktuá lnı́ informace z Mikroregionu Ivanč icko
vč etně př ehledu vš ech akcı,́
ü organizace kulturnıc
́ h a vzdě lá vacıćh aktivit, atd.
ü

Hlavnım
́ cıĺem je dosá hnout zkvalitně nı́ a zefektivně nı́ vý konu
veř ejné sprá vy a služ eb, rozš ı́řenı́ služ eb poskytovaný ch
obč anů m zapojený ch obcı,́ zajistit rovnoprá vně jš ı́ př ıśtupu
obč anů k poskytovaný m veř ejný m služ bá m, zlepš it
informovanost obč anů o poskytovaný ch veř ejný ch služ bá ch a
zvý šit dostupnost a kvalitu poskytovaný ch veř ejný ch služ eb
pro obč a ny. Centrum společ n ý ch služ eb tak plnı́ roli
kontaktnıh
́ o centra pro obč any, dá le poskytuje poradenstvı́ a
realizuje projekty pro Mikroregion a jeho obce, které jsou v
souladu se strategický m a akč nım
́ plá nem rozvoje ú zemı.́

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB
Země dě lská 2, 664 91 Ivanč ice, (budova SVC Ivanč ice – vchod ze zadnı́
č ásti 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
UT, CT
PA

8:00-16:00
8:00-14:00
8:00-12:00

Polednı́ př está vka v době od 12:00 do 13:00
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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.

P

Přehrada Čučice - mapa předpokládaného zatopení

Tento materiá l byl poté schvá len v zá ř ı́ 2011 a mimo
jiné je v ně m pak zař azeno 6 lokalit v povodı́ Dyje,
který mi jsou mimo Vysoč any na Zeletavce, Borovnice
na Svratce, Zeleš ice na Bobravě , Hornı́ Kounice na
Rokytné a prá vě také Cuč ice na Oslavě . Generel pak
slouž ı́ jako podkladový materiá l pro Politiku
ú zemnıh
́ o rozvoje. Lokality jsou př ebıŕá ny do Zá sad
ú z e m n ı́ h o r o z v o j e a ú z e m n ě p l á n o v a c ı́ c h
dokumentacı́ formou ú zemnı́ch rezerv č i limitů
využ itı́ ú zemı.́ Velmi zá sadnı́ vý voj, nynı́ vš ak nastal
prá vě u lokality Cuč ice dık
́ y ú dajně proklamované
potř ebě nový ch vodnıćh ná drž ı́ ú dajně vzhledem k
oč eká vaný m změ ná m klimatu a vý hledové mu ú bytku
pitné vody. V č ervenci loň ské ho roku 2015, vypsalo
Povodı́ Moravy, s. p., Zá mě r na zpracová nı́ Technickoekonomické studie realizace Oslava, vodnı́ dı́ l o
Cuč ice, jehož vý sledek byl odevzdá n nynı́ v č ervenci
2016. Vý sledná varianta vzeš lá z tohoto zadá nı́ bude
vyhodnocena a bude proveden př ehledný soupis
navazujıćıćh kroků , které jsou nezbytné pro dalš ı́
př ı́ p ravu VD Cuč i ce s rozdě lenı́ m na zajiš tě nı́
podkladů a dokumentů na centrá lnı́ a regioná lnı́
ú rovni, vč e tně doporuč e nı́ dalš ı́ h o postupu a
stanovenı́ mož ný ch rizik. Dů vodem pro zá mě r
vý stavby ná drž e je dle zadá nı́ studie uveden jako
mož ná rezerva pro vodá renský zdroj VN Mostiš tě a
tı́m mož ná rezerva pro Tř ebı́čsko, (podle studie
dopadů klimatické změ ny je pravdě podobné , ž e ve
vý hledu do roku 2100 dojde k poklesu kapacity
vodnıh
́ o zdroje Mostiš tě až o 57%).

o té to době byl pak zpracová vá n dokument Smě rný
vodohospodá ř ský plá n (SVP) z roku 1988, který obsahuje
ř adu lokalit, vč etně Cuč ic, pro akumulaci vody i za ú č elem
jiný m, než li je omezová nı́ rizika povodnı́ a sucha. Jedná se napr.̌ o
ná drž e pro energetické využ itı,́ vyrovná vacı́ (š pič kové ), zá vlahové
ná drž e nebo o alternativnı́ lokality k už existujıćım
́ př ehradnım
́
ná drž ı́m. Ná sledně byl tvoř en a schvalová n dokument Plá n
Hlavnıćh povodı́ CR v roce 2006, který obsahuje 205 lokalit z celé
CR vhodný ch pro akumulaci jako př ıĺohu PHP. Př ıĺoha nakonec
nebyla schvá lena pro vý razný odpor veř ejnosti, vý znamné stř ety
se zá jmy ochrany př ı́rody a krajiny a také proto, ž e PHP je
koncepč nı́ dokument, který stanovuje rá mcové cıĺe a neslouž ı́ k
urč enı́ konkré tnıćh opatř enı.́ V té to době , se mimo jiné , k tomuto
materiá lu a prá vě k lokalitě Cuč ice vyjá dř ilo nesouhlasně také
mě sto Oslavany. V roce 2008 vš ak probě hla novela zá kona o
vodá ch, v nıź̌ byl doplně n § 28a, který uklá dá poř ıźenı́ Generelu
ú zemı́ chrá ně ný ch pro akumulaci povrchový ch vod, tzv. Generel
LAPV.

Tyto pohledy na nedotčenou přírodu by se mohly stát minulostí ...

Souč asně s tım
́ se dle zadá nı́ studie s VN Cuč ice uvaž uje jako se
zá lož nım
́ zdrojem chladıćı́ vody pro JE Dukovany (s ohledem na
variantně uvaž ované rozš ı́řenı́ jaderné elektrá rny) v př ı́padě
vý znamný ch nepř ıźnivý ch dopadů klimatické změ ny. VN Cuč ice
dá le mů ž e dle zadá nı́ studie zajiš ťovat loká lnı́ protipovodň ovou
ochranu sıd
́ el a nadlepš ová nı́ ekologický ch prů toků na dolnım
́
ú seku Oslavy, mů ž e bý t využ ito energetické ho potenciá lu,
př ıp
́ adně slouž it také jako zdroj zá vlahové vody pro př ıp
́ adné
odbě ry z ř ek Oslavy a Jihlavy. Dlouho jsem, jako č lově k majıćı́ své
srdce od dě tstvı́ na Chvojnici a zá roveň jako starosta mě sta
Oslavany, které by lež elo př ım
́ o pod hrá zı,́ promý šlel obě strany
„mince“ zá mě ru př ıp
́ adné budoucı́ realizace tohoto vodnıh
́ o dıĺa.
(pokračování na str. 4)
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Jednak z pohledu pocitu zodpově dnosti
ř eš enı́ reá lné hrozby ú bytku vody v krajině a
tak mož nostı́ zabezpeč ová nı́ zá sobová nı́
vodou v dobá ch velmi pravdě podobné ho
sucha, jehož dů sledky ná s mohou zasá hnout
vš echny. Naproti tomu z pohledu uvě domě nı́
si nenahraditelnosti, likvidace a devastace
j e d n o h o z p o s l e d n ı́ c h j e d i n e č n ý c h
kaň onovitý ch ú dolı́ v CR s vazbou na jeho
jedineč nou biodiverzitu fauny a lory a také
k jeho historii a tradicı́m. Uvě domě nı́ si
nevratnosti jeho turistické ho a rekreač nıh
́ o
využ itı́ a také z pohledu budoucıh
́ o rozvoje a
budoucnosti naš eho mě sta Oslavany. Jasně
vnım
́ á m a chá pu, ž e celá naš e republika je v
podstatě jen odtokovou oblastı́ z rozhranı́
jednoho z hlavnıćh evropský ch rozvodı́ a je
zá vislá na vodě z atmosfé rický ch srá ž ek,
kterou je nutno zadrž et a která rovně ž dotuje
spodnı́ vody a souč asná perioda ve změ ně
klimatu je pro srá ž ky velmi nepř ı́znivá .
Obecně vš ak lze jednoznač ně namıt́nout, ž e
existujı́ vhodně jš ı́ a jiné způ soby zadrž ová nı́
vody v krajině .
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Petice proti přehradě na řece Oslavě „Zachraňme údolí Oslavy“

Řeka Oslava protékající jedinečným kaňonovitým údolím

Vě řım
́ , ž e vů č i odpově dnosti k naš im potomků m budou bezpochyby tyto dalš ı́ způ soby jak se vyrovnat s eventuá lnım
́ nedostatkem
vodnıćh zdrojů zvaž ová ny a tato petice pomů ž e nejen zá chraně uniká tnıh
́ o ú dolı́ ř eky Oslavy a Chvojnice, ale bude také rozumný m
zá kladem budoucım
́ ř eš enım
́ pro hospodař enı́ s vodou. Př ıp
́ adné trvá nı́ na vymezenı́ té to ú zemnı́ rezervy pro VD Cuč ice zaklá dá
podmın
́ ky pro vý znamné negativnı́ ovlivně nı́ nejen př ıŕody samé , ale také pro zá sadnı́ rozvoj hospodá ř ské ho a ekonomické ho
potenciá lu, a budoucnosti mě sta Oslavany, jako mě sta nachá zejıćıh
́ o se pod př ıp
́ adný m vodnım
́ dıĺem. Stejná mıŕa ovlivně nı́ se
př edpoklá dá i pro dalš ı́ oblast regionu Ivanč icka. Zá dný m způ sobem nenı́ zohledně n a vypoř ádá n fakt geomorfologie ú zemı,́ které se
nachá zı́ pod ú zemnı́ rezervou Cuč ice z pohledu zá sadnıh
́ o naruš enı́ a velmi nepř ıźnivé ho ovlivně nı́ v kontextu s tě mito vý znamný mi
sıd
́ elnım
́ i ú tvary a jejich rozvojem. Samotné souč asné př ipuš tě nı́ myš lenky té to rezervy se již nynı́ negativně projevuje na vnım
́ á nı́
ú zemı́ mě sta Oslavany jako ú zemı́ potencioná lně neatraktivnıh
́ o.
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.
Vım
́ , ž e vš e je zatım
́ jen na „papıŕ̌e“, ale postupný vý voj a intenzivnı́ rozvıj́enı́ zá mě ru vodnıh
́ o dıĺa Cuč ice, navıć bez uvaž ová nı́ o jiný ch
mož ný ch technický ch ř eš enıćh a také vě tš inový nesouhlasný ná zor veř ejnosti mě př esvě dč il, ž e deklarovaný cıĺ zá mě ru tj.
vodá renský ú č el rezervy pro VN Mostiš tě , akumulač nı́ ú č el jako doplň kový zdroj pro JE Dukovany, loká lnı́ protipovodň ová ochrana a
mož nost energetické ho využ itı́ nemohou ospravedlnit budoucı́ rozvoj naš eho mě sta a mož né vymazá nı́ ú dolı́ ř eky Oslavy a
Chvojnice z mapy lidské ho bytı.́ Vý sledkem toho je pak zveř ejně ná petice proti př ehradě na ř ece Oslavě – Zachraň me ú dolı́ Oslavy.
Petice nenı́ samozř ejmě ž ádný silný prá vnı́ ná stroj, ale vě řım
́ , ž e je a bude minimá lně vý znamný m morá lnım
́ ná strojem, který odrazı́
vů li š iroké veř ejnosti k dané mu zá mě ru. Ná strojem, ke které mu se budou muset jasně postavit ať již stá vajıćı́ nebo budoucı́ vrcholnı́
př edstavitelé stá tnıćh institucı.́ Bezesporu vyvolá veř ejnou diskusi již nynı,́ kdy je ješ tě č as. Urč itě je tř eba se př ipravit na stanoviska
obhajujıćı́ tento zá mě r, stanoviska, která budou ně kdy hluboce vě decká , ně kdy povrchnı́ a vž dy majıćı́ za cıĺ změ nit a ohnout
nesouhlas vyjá dř ený touto peticı.́ Petič nı́ akce trvá do 30. 9. 2016 a v souč asné době tedy v polovině zá ř ı́ tuto etici podpoř ilo té mě ř
20.000 obč anů . Petice bude poč átkem ř ıj́na př edá na na pů du PS PCR a vlá dě CR.
Dě kuji tım
́ to vš em dobrý m a ochotný m lidem, prostě vš em, který m nenı́ lhostejný budoucı́ osud jedineč né ho kaň onu ř eky Oslavy a
ú ž asné ho ú dolı́ ř ıć̌ky Chvojnice. Dě kuji vš em za aktivitu a obrovskou pomoc př i zajiš ťová nı́ podpisů té to petice. Je až dech beroucı́
uvě domě nı,́ ž e se lidé ozý vajı́ ze vš ech koutů naš ı́ republiky a také ze zahranič ı́ a tato vě c nenı́ lhostejná . Tato petice se dık
́ y své
masové podpoř e stá vá té mě ř vý zvou naš ı́ ná rodnı́ identity, vý zvou která znı́ nejen ú dolım
́ Oslavky, ale ve vš ech koutech naš ı́ vlasti.
Vě řım
́ , ž e se podař ı,́ aby si toto uniká tnı,́ ná dherné ř ıć̌nı́ ú dolı́ zapamatovalo, v nezmě ně né podobě , tuto naš i vý zvu na vě ky.
Vít ALDORF,
starosta mě sta Oslavany
zmocně nec petič nıh
́ o vý boru
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Mikroregion Ivančicko na svém festivalu poodhalil
krásy jižní Moravy

V

areá lu Stř ediska volné ho č asu v Ivanč icıćh
se v prů bě hu nedě lnıh
́ o dne konal Festival
Mikroregionu Ivanč icko. Vystoupili na ně m
zá stupci jednotlivý ch obcı́ z dobrovolné ho svazku
Mikroregion Ivanč icko i př edstavitelé mı́stnı́ch
kulturnı́ c h, sportovnı́ c h a dalš ı́ c h zá jmový ch
spolků a organizacı.́ Akce plná muziky, soutě žı,́ her
a zá bavný ch vystoupenı́, která na již nı́ Moravu
př ilá kala stovky velký ch i malý ch ná vš tě vnık
́ ů , se
konala za inanč nı́ podpory Nadace CEZ. Program
zahá jili v Ivanč icıćh mıśtnı́ divadelnıći, které poté
na pó diu vystř ıd
́ ali tř eba taneč nıći z T.A.D. Crew,
ORIONu Oslavany i jihomoravské maž oretky.
K dobré ná ladě zahrá lo i ně kolik kapel z okolı́ a
př ed zá vě reč ný m vystoupenım
́ hudebnık
́ ů z Rock
String své umě nı́ př edstavili také historič tı́ š ermıŕ̌i.
Na jednotlivý ch stanoviš tı́ c h se pak stovky
ná vš tě vnı́ k ů festivalu mohli zapojit do her,
sportová nı,́ soutě žı́ nebo velké ho mezigenerač nıh
́ o
pikniku.

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
Čučice
Dolní Kounice
Hlína
Ivančice
Ketkovice
Mělčany
Moravské Bránice
Neslovice
Němčičky
Nová Ves
Nové Bránice
Oslavany
Celkem

Festival Mikroregionu Ivanč icko se uskuteč nil v rá mci ně kolikamě sıć̌nıh
́ o
projektu Rok Mikroregionu Ivanč icko 2016, který č ástkou 338 tisıć korun
podpoř ila Nadace CEZ. Př ı́spě vek letos pomohl uskuteč nit i dalš ı́
sportovnı,́ kulturnı́ a společ enské akce na jihu Moravy a podpoř il i ná kup
nové ho hernıh
́ o prvku na dě tské hř iš tě v Biskoupká ch. „Svou č innosti se
už tř iná ctý m rokem zasazujeme o vš estranný rozvoj naš eho ú zemı́,
peč ujeme o potř eby obč anů č lenský ch obcı́ a ochraň ujeme veř ejné zá jmy
nejen na ú zemı́ naš eho regionu. Dı́ky př ı́spě vku Nadace CEZ mohly
č lenské obce Mikroregionu Ivanč icko zorganizovat ně kolik akcı́ pro
veř ejnost, které pomá hajı́ udrž ovat a rozvıj́et společ enský i kulturnı́ ž ivot
v malý ch obcıćh na Ivanč icku,“ uvedl manaž er dobrovolné ho svazku obcı́
Mikroregion Ivanč icko Bohumil Smutný. Nadace CEZ podpoř ila č innost
svazku prostř ednictvı́m grantové ho ř ı́zenı́ Podpora regionů , které je
zamě řeno na rozvoj veř ejně prospě šný ch projektů . „Systematický rozvoj
č eské ho venkova a malý ch obcı́ a mě st je jednou z cest, jak konkurovat
vě tš ı́ m mě stů m, která obyvatelů m č a sto nabı́ z ı́ š irš ı́ obč a nskou
vybavenost i společ enské , sportovnı́ a kulturnı́ vyž itı.́ Proto oceň ujeme
ú silı́ a č innost spolků , jako je např ık
́ lad Mikroregion Ivanč icko, který
rozvıj́ı́ mož nosti aktivnıh
́ o trá venı́ volné ho č asu obyvatel již nı́ Moravy,“
ř ekla Michaela Zemlič ková , ř editelka Nadace CEZ.

191
412
2 374
274
9 486
596
462
978
861
303
766
712
4 616
22 031
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Projekt "Cyklotrasy Jihozápadního Brněnska"
obnova značení, mobiliáře a infotabulí

J

iž od své ho založ enı́ v roce 2003
Mikroregion Ivanč i cko investoval
kaž doroč n ě statisı́ c ové č á stky na
realizaci a znač enı́ cyklostezek v oblasti
Jihozá padnıh
́ o Brně nska. Nejde pouze o
ú zemı́ lež ıćı́ v katastru č lenský ch obcı́ na
Ivanč icku, jedná se o celý region
jihozá padně od Brna zasahujı́cı́ až k
hranicım
́ kraje Vysoč ina. Veš keré ú silı́
budová nı́ nový ch tematický ch cyklotras
probıh
́ alo zejmé na v letech 2004-2007
za inanč nı́ podpory Jihomoravské ho
kraje a Skupiny CEZ. Ano, tuš ıt́e sprá vně ,
j e d n á s e o t e m a t i c k é o k r u h o v é
cyklostezky Energetickou,
Te m p l á ř s k o u , P i v o v a r s k o u a
Hornickou. Cas, pově trnostnı́ vlivy a
vandalismus bý vajı́ vš ak ně kdy naš imi

ú hlavnı́ m i nepř á teli. Také v př ı́ p adě
naš ich zmın
́ ě ný ch cyklotras tomu nebylo
jinak. Stı́ ž nosti na poš kozené , zcela
c hy b ě j ı́ c ı́ z n a č e n ı́ , p o l o r o z p a d l é
infotabule a znič e ný mobiliá ř se už
nedaly dá le př ehlı́ ž et . Stav byl v
ně který ch mıśtech velmi kritický, ž e jsme
museli dá t za pravdu tě m, kteř ı́ ř ık
́ ali, ž e
takové cyklotrasy dě lajı́ Mikroregionu už
vě tš ı́ ostudu, než chloubu. Proto se
M i k r o r e g i o n I va n č i c ko n a ko n c i
loň ské ho roku rozhodl situaci ř e š it.
Velice si cenım
́ e partnerstvı́ Nadace CEZ,
která v tomto smě ru Mikroregion
I v a n č i c k o p o d p o ř i l a a s c h v á l i l a
grantovou ž ádost ve vý ši 180.000,- Kč .

Pů vodně jsme př edpoklá dali, ž e realizaci projektu stihneme ješ tě na jař e 2016 př ed
zahá jenım
́ sezó ny, avš ak reá lně vzhledem k zimnım
́ u obdobı́ mohly prá ce v teré nu
zač ıt́ nejdř ıv́e v polovině ú nora. Zá hy př iš lo dalš ı́ nepř ıźnivé zjiš tě nı.́ Po dů kladné
rekognoskaci teré nu bylo identi iková no, ž e skuteč ný rozsah poš kozenı́ je daleko
vě tš ı,́ než př i př edbě žné m odhadu. Z toho dů vodu doš lo té ž ke znač né mu ná rů stu
ná kladů . . V prvnı́ fá zi na jař e byla provedena ú drž ba, oprava a obnova veš keré ho
dopravnıh
́ o znač enı.́ V dalš ı́ fá zi doš lo k revizi obsahu vš ech informač nıćh tabulı́ a
aktualizaci ú dajů .
Mezitım
́ musel Mikroregion hledat dodateč né inanč nı́ zdroje, který mi by pokryl nepř edvıd
́ ané vý daje. Podá na proto byla dalš ı́
ž ádost o dotaci, o individuá lnı́ podporu od hejtmana Jihomoravské ho kraje. Je již podzim, cyklistická sezó na se blıź̌ı́ ke své mu
konci a realizace dıĺa je zdá rně dokonč ová na. Na zá mku v Oslavanech se dne 28. zá ř ı́ 2016 konala tradič nı́ akce „Zamyká nı́
Templá ř ské cyklostezky“, a bylo zde prezentová no, co vš e bylo př edmě tem projektu – tedy obnovu dopravnıh
́ o znač enı́ (pá sové
znač enı,́ ú drž ba sloupků a uchycenı,́ ú drž ba a vý mě na znač ek), opravy informač nıćh tabulı,́ vý mě ny, odstraně nı́ a opravy
mobiliá ř e a př ıśtř eš ků . Podě ková nı́ na tomto mıśtě patř ı́ bezpochyby Mgr. Miloš i Musilovi z Oslavan, mıśtopř edsedovi sprá vnıh
́ o
vý boru Mikroregionu Ivanč icko, který byl nejen „otcem“ vybudová nı́ tě chto tematický ch cyklotras, ale i administrá torem celé
akce souč asné obnovy. Co vıće dodat? Doufejme, ž e ně kolikasettisıćová investice do tě chto vý znamný ch turistický ch produktů
Mikroregionu zase pá r let vydrž ı́ a cyklotrasy budou dů stojnou pozvá nkou do naš eho ú zemı́ pro zá jemce, kteř ı́ ocenı́ krá sy i
rozmanitost př ıŕody, ř ek, pamá tek a vš eho dalš ıh
́ o, co jim ná š region mů ž e nabıd
́ nout.
Bohumil SMUTNÝ, foto: Monika Zemanová

Energetická cyklostezka

Templářská cyklostezka

Pivovarská cyklostezka

Hornická cyklostezka

Te m a 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
pá sové znač enı́ . Od historie do
souč a snosti energetiky př es dvě
př ehrady na ř ece Jihlavě . Zá mek
O s l ava ny, N ová Ve s , S e n o ra dy,
Mohelno, př ehradnı́ hrá z Mohelenské
př ehrady, Mohelenská hadcová step,
Dukovany, IC Elektrá rny Dukovany,
hrá z Maleš ické př ehrady, IC PVE
Maleš ice, Kramolı́ n , rozhledna
Babylon, Mohelno, Oslavany. Dé lka 48
km.

Okruhová tematická cyklostezka
Templá ř ská . Kolem zř ıćenin hradů na
Oslavě a Jihlavě za pivem Templá ř
5170, 5199, 403, 403a, 403, 5170 a
modré pá sové znač e nı́ Oslavany,
Ketkovice, Senorady, Biskoupky ,
Templš tý n , Hrubš ice, Reznovice,
Ivanč ice, Alexovice – Ivanč ice,
Letkovice, Oslavany. Dé lka 39 km.

Okruhová tematická cyklostezka
Pivovarská 5170, 5199, 403, 5106,
5107, 5175, zelené pá sové znač enı.́ Z
Oslavanské ho zá mecké ho pivovaru k
Daleš ické mu pivovaru ilmový ch
Postř in. Trasa: Vhodná pro krosová a
horská kola. Oslavany, Cuč ice, U Já na,
Ketkovský mlý n (ú dolı́ Oslavy pod
zř ı́ c eninou Ketkovské ho hradu
L ev n ova ) , S e n o ra dy, M o h e l n o ,
rozhledna Babylon, Kramolı́n, hrá z
př ehrady Daleš ice, pivovar Daleš ice,
kolem zř ı́ceniny hradu Rabš tejn –
př ehrada Mohelno, Mohelenská
hadcová step, Mohelno, Lhá nice,
Biskupský kopec – Biskoupky, Nová
Ves, Oslavany.

Tematická okruhová cyklostezka
Hornická . Od kouzelné ho ú dolı́ Oslavy
k Bı́lé mu potoku bý valý m Rosickoo s l ava n s k ý m k a m e n o u h e l ný m
revı́rem za hornický mi pamá tkami.
5173, 5171, 5193, 5189, 5199, 5170 a
č ervené pá sové znač enı́ . Zá mek
Oslavany, Zbý šov, Babice, Zastá vka,
Mariá nské ú dolı́, Okrouhlı́k, Rı́čky,
Javů rek, Domaš ov, Rudka, Litostrov,
Zbraslav, Př ıb
́ ram, Vysoké Popovice,
Lukovany, Ketkovice, Oslavany. Dé lka
50 km. Krá tký okruh: Oslavany,
Zbý šov, Zakř any, Lukovany, Ketkovice,
Oslavany – dé lka 25 km.
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Malé ohlédnutí - nový mobiliář na cyklostezce OslavanyIvančice od Josefa Zahradníka
Mikroregion Ivančicko v létě slavnostně představil nové prvky a odpočívky na cyklostezce Miloše Musila.

foto: Monika ZEMANOVÁ

Marek Feith - osobnost Mikroregionu a rekordman
v počtu vítězství na Letkovském šípu
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.
Vý razně na sebe Marek upozornil na „Zlaté m kole Vysoč iny 2016“. Tento zá vod, na který hledı́ amaté rš tı́ cyklisté naš eho kraje tak
trochu se zá vistı,́ neboť podnik vzala za své celá obec Ruda, ba i okolı,́ a je to na ně m vidě t. Letos probě hl již patná ctý roč nık
́ , který
se ú spě šně rozvıj́ı́ za nemalé podpory mıśtnıćh podnikatelský ch subjektů ale i samotné ho vedenı́ Kraje Vysoč ina. Jak rá di
bychom vidě li ně co podobné ho i u ná s. Marek Feith se stal vıt́ě zem nejprestiž ně jš ı́ kategorie. Jeho skromnost se projevila př i
vyhlaš ová nı́ vıt́ě zů , neboť př i vyzvá nı́ aby se dostavil ke stupni vıt́ě zů na nejvyš šı́ stupın
́ ek, upozorň oval poř adatele, ž e dojel až
tř etı.́ Poř adatelé mu vysvě tlili, ž e oba jeho soupeř i, ž e oba jezdci, kteř ı́ dosá hli cıĺe jen tě sně př ed nım
́ , byli jezdci s licencı́ CSC a
tudıź̌ dneš nı́ zá vod si mohou zapsat pouze do tré ninkové ho denık
́ u. Marek sklidil za skromný postoj dvojná sobné dá vky
potlesku od př ıt́omný ch divá ku. Tento skromný a talentovaný zá vodnık
́ udě lal naš emu klubu a potaž mo mě stu docela sluš nou
reklamu. Svů j sportovnı́ ž ivot vš ak dě lı́ i na lorbal, kde pů sobil v dorostenecké extralize a nynı́ há jı́ barvy Bulldogs Brno v
kategorii dospě lý ch. V civilnım
́ ž ivotě chce bý t chemikem. Studuje chemickou stř ednı́ š kolu. Vě řım
́ e, ž e namixuje ingredience
pro svů j ž ivot v takové m slož enı,́ aby byl spokojený a dá l zů stal skromný m a pokorný m, s touhou se neustá le zlepš ovat.
Dě kujeme za propagaci naš eho klubu a drž ım
́ e palce do budoucna. Ostatně Marek roste v osobnost Mikroregionu nejen
sportovnı.́ Svojı́ pracı́ se zař adil do vě decké ho tý mu Dr. Masař ık
́ a na Lé kař ské fakultě Masarykovy univerzity. Za svoji prá ci byl v
nejvě tš ı́ č ın
́ ské soutě ži pro stř edoš kolské studenty oceně n Zlatou medailı.́ V soutě ži bylo soustř edě no 450 projektů . Vıće se
doč tete v Ivanč ické m zpravodaji (kvě ten 2016 ) z pera Vıt́a Karase anebo na Facebooku. V krá tkosti ješ tě k ú č asti č lenů klubu
Cycles Perfecta na Zlaté m kole Vysoč iny. Na stokilometrové trase byli Martin Oderský (ivanč ický rodá k zachová vajıćı́ př ıźeň
rodné mu mě stu) a Jan Hejl tě sně pod stupni vıt́ě zů a toté ž zopakoval Františ ek Olš a ve své kategorii na polovič nı́ trase. Mirek
Sindelá ř a Milan Sipl stiž eni defekty nemohli podat svě dectvı́ o své formě v plné sıĺe. Myš lenka uspoř ádat podobný podnik v
naš em kraji č i Mikroregionu ž ije.
Jaroslav POSPÍCHAL
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Mikroregion Ivančicko převzal záštitu nad akcí
Restaurant Day

M

ikroregion Ivanč icko se v srpnu letoš nı́ho roku aktivně
prezentoval v rá mci akce Restaurant Day Ivanč icko, nad
kterou př evzal zá š titu a jehož hlavnım
́ organizá torem byl
spolek Dě tský klub Sovič ka. Akce se konala v sobotu 20.8.2016 na
louce pod splavem Stř ıb
́ ský mlý n v Ivanč icıćh. Mikroregion Ivanč icko
se zde prezentoval v rá mci své ho propagač nıh
́ o stanu, nabıźeny byly
propagač nı́ materiá ly a letá ky o Mikroregionu, jeho aktivitá ch a
okolnıćh mě stech a obcıćh. Souč ástı́ prezentace Mikroregionu byla
vý tvarná dıĺna pro dě ti i dospě lé , kde si bylo mož né podle př edloh
vyrobit ozdobné sladkosti z fondá nu. Dá le byl ná vš tě vnık
́ ů m stá nku
nabıźen kuř ecı́ perkelt. Mož nosti zapojit se, nebo ochutnat využ ilo cca
50 osob.

Petr Sláma o akci Restaurant Day ...
Dě tský klub Sovič ka zde, za vydatné spoluprá ce
Mikroregionu Ivanč icko, CKK crew a Obč erstvenı́ na
parnık
́ u, uspoř ádalo v naš em regionu ojedině lou akci Restaurant Day. Na ná pad uspoř ádat festival jıd
́ la a
pitı,́ podá vané ho ať už amaté ry č i profesioná ly, př iš li
kupodivu Finové . Rozš ıŕ̌il se ihned po celé m svě tě .
V letoš nım
́ roce, dık
́ y milý m a podnikavý m dá má m,
Soně Lhotá kové a Veronice Sensiové z ivanč ické ho
dě tské ho klubu Sovič ka, dorazil i do naš ich konč in.
Chutné krmě se zač aly servıŕovat ú derem 15. hodiny
odpolednı́. Na své si př iš li nejen zastá nci zdravé
vý živy, ale i klasické ho jıd
́ la. Bylo skuteč ně z č eho
vybıŕat. Od klasické ho ř ıźku č i buř tů na pivě po lá kavé
cuketové pochoutky. Ani milovnıći sladké ho nepř iš li
zkrá tka. V bohaté nabıd
́ ce se naš la celá plejá da dortů i
dortık
́ ů č i jiný ch pochoutek, které př ıĺiš nemilujı́ naš i
dietologové č i zubnı́ lé kař i. K pitı́ byly zajiš tě ny
originá lnı́ ná poje namıćhané podle tajný ch rodinný ch
receptů . I pivař i byli spokojeni. Mohli ochutnat hutné
pě nivé ná poje z koč ovné ho pivovaru Albert.

Prezentační stan Mikroregionu Ivančicko nabízel propagační materiály

Pro dě ti zde byly zř ıźeny i dvě dıĺnič ky, vá lecı́ koutek a
malá restaurace s vlastı́ kuchynı.́ Tř eš nič kou na dortu
byla ú č ast zná mé ho televiznıh
́ o herce Luká š Hejlık
́ a,
které ho znajı́ zejmé na naš e panı́ a dı́v ky znajı́
ze seriá lu Ordinace v rů ž ové zahradě .
V duchu staré ho zná mé ho př ıślovı́ „Nejen chlebem ž iv
jest č lově k“ se Sovič ka postarala i o duš evnı́ potravu.
Od 18.00 hodin vystoupila hudebnı́ skupina Tranzan.
Když ke vš emu př ipoč tete ná dherné letnı́ poč ası́
vybıźejıćı́ ke koupá nı,́ hudbu doprová zenou š umě nım
́
ř eky Jihlavy mů ž eme ř ıći, ž e to byl vydař ený den.
Dě kujeme, Sovič ko. Doufá me, ž e se opě t sejdeme př i
stejné př ıĺež itosti i v př ıś̌tım
́ roce...
Manažer Centra společných služeb a jeho kuřecí perkelt
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Tipy na výlety v Mikroregionu:
Zavřelovo panorama u obce Ketkovice
Letos v dubnu byla slavnostně otevřena
rekonstruovaná vyhlídka na překrásné
údolí Oslavy u obce Ketkovice.
Mikroregion Ivančicko tak má další
zajímavý cíl, který by neměl uniknout
pozornosti nejen turistům, ale i místním.

V

yhlıd
́ ka tak byla pojmenová na na poč est ř ıd
́ ıćım
́ u
uč iteli Františ ku Zavř elovi z Tř ebı́če. Byl to
vynikajıćı́ botanik a př ıŕodově dec. Systematicky
prová dě l zoologická studia v naš em regionu. Na tomto
mıśtě je té ž umıśtě n pomnıć̌ek z krystalické ho vá pence s
ná pisem „In memoriam St. Grossmidtii, magistri
silvarum.“, který je poctou vedoucı́ m u lesnı́ h o
hospodá ř stvı́ moravskokrumlovské ho statku.

Z panoramy je vidě t daleko k Moravské mu Krumlovu a na Znojemsko.
Zajım
́ avé jsou pohledy do hluboké ho ú dolı́ ř eky Oslavy, zejmé na na
jejı́ nejvě tš ı́ meandr „Certů v jazyk“. Udolı́ Oslavy a Chvojnice tvoř ı́
ojedině lé ú zemı,́ kde se teplomilná kvě tena rozš ıŕ̌ila daleko na sever.
Zkoumalo zde mnoho vý znamný ch botaniků . Udolı́ prá vem označ ujı́
za botanickou zahradu. Vyskytujı́ se zde vzá cné liš ejnık
́ y. Z vyš šıćh
rostlin namá tkově uvá dım
́ e bramboř ık
́ evropský, č esnek ž lutý, dř iš ťá l
obecný, diviznu ialovou, hvě zdnici chlumnı,́ kř ivatec č eský, koniklec
obecný velký, kruč inku chlupatou, kamejku, modronachovou, kakost
krvavý, lomiká meny, lý kovec vonný, penıźek alpın
́ ský, plazivou rů ž i
galskou a zvonek klubkatý. V ú dolı́ mů ž eme potkat vzá cnou ješ tě rku
zelenou, už ovku podplamatou a se š tě stım
́ uzř ıt́ vý ra velké ho. Na
konci louky stojı́ Ketkovský mlý n (Vydrů v mlý n). Mlyná ř i Vydrové
byli vynikajıćı́ malıŕ̌i autodidakti. Podporovali turistický ruch. U
jejich mlý na vznikly prvnı́ trampské osady. Po roce 1930 zakoupili
vyř azený ž eleznič nı́ most a př emostili Oslavu. Nad mlý nem na
skalnatý ch srá zech, té mě ř 120 metrů nad ř ekou Oslavou stojı́ hrad
Levnov (Ketkovický hrad). Pově sti pravı,́ ž e je hrad spojen podzemnı́
chodbou s Vydrový m mlý nem. Prvnı́ historické zmın
́ ky o Ketkovicıćh
a jeho okolı́ jsou z roku 1101. Archeologické ná lezy doklá dajı́ osıd
́ lenı́
katastru Ketkovic již v mladš ı́ době kamenné . Rekonstrukce té to
vyhlıd
́ ky vč etně posezenı́ a obrá zku Svaté ho Jiř ı́ provedly Vojenské
lesy a statky CR s.p. v dubnu roku 2016.

foto: Bohumil SMUTNÝ
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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.

P

rovedené venkovnı́ ú pravy pomyslně rozdě lily okolı́ rozhledny na dvě č ásti. Př ed
rozhlednou se nynı́ nachá zı́ klidová zó na, která vybıźı́ ná vš tě vnık
́ y k odpoč inku. Tato
plocha byla doplně na o nový mobiliá ř v podobě lavič ek, stolu, stojanu na kola a
odpadkové ho koš e. V č ásti za rozhlednou je nově umıśtě na lavič ka a ně kolik hernıćh prvků pro
dě ti. Na travnaté ploš e dě ti najdou vahadlovou houpač ku, pruž inové houpadlo a malé balanč nı́
př eskakovacı́ ků ly.
Dů lež itou souč ástı́ renovace prostor kolem rozhledny byla i ú prava zeleně , jako je
zatravň ová nı́ a vý sadba nový ch stromů a keř ů. Pro vý sadbu byly vybrá ny domá cı́ druhy dř evin,
jako jsou dub, javor babyka č i jabloně vysazené do jednoř adé sadové linie. Severnı́ č ást
prostoru kolem rozhledny je od okolı́ oddě lena dř evě ný m ků lový m plotem a ž ivý m plotem
z volně rostlý ch keř ů, mezi který mi najdeme lıśky, svıd
́ y, klokoč e, rů ž e, ptač ı́ zoby a dř ın
́ y. Aby
bylo dosaž eno ú spě šné ho rů stu a vý voje dř evin i v suchý ch obdobıćh, byla k rozhledně
př ivedena vodovodnı́ př ıp
́ ojka a instalová n automatický zavlaž ovacı́ systé m, který zajistı́
mladý m dř eviná m a trá vnık
́ u pravidelnou zá livku. Vodovodnı́ př ıp
́ ojka se stala zá roveň prvnım
́ krokem k plá nované mu doplně nı́
rozhledny o sociá lnı́ zař ıźenı,́ stá nek s obč erstvenım
́ a pıt́ko.
Od podzimu 2016 probıh
́ ala také generá lnı́ ú drž ba samotné rozhledny, která
obná š ela venkovnı́ ná tě ry, renovaci kovový ch č ástı,́ poš kozený ch okenic a zá mků ,
brouš enı́ schodů a kompletnı́ ná tě ry vnitř nı́ch prostor rozhledny. Celková
investice si vyž ádala ná klady cca 920 tis. korun. Cá st ná kladů byla pokryta
z dotace ze Stá tnı́ho fondu ž ivotnı́ho prostř edı́ a č ást z obecnı́ho rozpoč tu,
př edevš ım
́ z př ıj́mů ze vstupné ho na rozhlednu.
Již letoš nı́ lé to se uká zalo, ž e provedené ú pravy se vyplatily, neboť př ilá kaly oproti
př edeš lý m sezó ná m na rozhlednu vıće ná vš tě vnık
́ ů . Vliv na ná vš tě vnost mě la
bezesporu i reportá ž o rozhledně , kterou odvysıĺala Ceská televize zač átkem
č ervence. Rozhledna Vladimıŕa Menš ık
́ a na Hlın
́ ě je tak po vš ech ú pravá ch
př ipravena na oslavu již 10. vý roč ı́ od své ho otevř enı,́ která probě hne př ıś̌tı́ rok
30.4.2017.

ZAJÍMAVOSTI O ROZHLEDNĚ:
ź
ź
ź
ź

OTEVÍRACÍ DOBA ROZHLEDNY

ź

Bř ezen-č erven: So, Ne, svá tky 10:00-17:00
Cervenec-srpen: kaž dý den mimo Po10:00-17:00
Zá ř ı-́ř ıj́en: So, Ne a svá tky 10:00-17:00
Listopad-ú nor: nedě le 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.
foto: Bohumil SMUTNÝ

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

ź

r o z h l e d n a j e 2 2 m e t r ů v y s o k á a
na vyhlıd
́ kový ochoz vede 96 schodů ,
nachá zı́ se v nadmoř ské vý šce 447,5 m,
byla postavena té mě ř po sto letech (po 96
letech) od stavby pů vodnı́ rozhledny,
k mě sıći zá ř ı́ 2016 navš tıv́ilo rozhlednu
od jejıh
́ o otevř enı́ v dubnu 2007 př ibliž ně
91tisıć ná vš tě vnık
́ ů ,
ř ada mı́stnı́ch obyvatel mı́nı́, ž e by se
Rozhledna Vladimı́ r a Menš ı́ k a mě la
jmenovat spıś̌e Rozhledna na Hlın
́ ě , tak
jak se jmenovala pů vodnı́ rozhledna na
Hlın
́ ě ,
ně kolikrá t do roka se naský tá mož nost
vidě t z rozhledny Alpy, je to nejč astě ji
v zimnıćh mě sıćıćh, kdy se prudce stř ıd
́ ajı́
teplotnı́ rozdıĺy.
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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.

V

Pohled na město Oslavany okolo roku 1900

r. 1225 byl v ú dolı́ ř eky na podně t panı́ Heilwidy ze Znojma založ en
prvnı́ ž enský cisterciá cký klá š ter na Moravě „Udolı́ Mariino“. V r.
1228 byl vysvě cen olomoucký m arcibiskupem za př ı́tomnosti
krá le Př emysla Otakara I. a jeho rodiny. Rozvoj obce byl 300let ú zce spojen
s rozvojem nebo s ú padkem klá š tera. V r. 1525 př eš el klá š ter do rukou
rodu Althanů a byl jimi př ebudová n na renesanč nı́ zá mek vıćemé ně do
dneš nı́ podoby. Oslavany byly pů vodně vinař skou a země dě lskou obcı.́ Po
roce 1760, kdy bylo v Oslavanech objeveno uhlı,́ se rá z obce zač al mě nit až
do podoby prů myslové ho mě sta, kdy k rozsá hlé tě žbě uhlı́ př ibylo v r.
1913 spuš tě nı́ prvnı́ př espolnı́ velkoelektrá rny, která spalovala mıśtnı́
uhlı.́ Dnes, po ukonč enı́ tě žby uhlı́ v celé m revıŕu (v Oslavanech již v r.
1973) a zastavenı́ provozu elektrá rny (1993), jsou Oslavany opě t mě stem
v zeleni, ne ná hodou nazý vané „Brá nou Vysoč i ny“ s př e krá sný m
zalesně ný m okolım
́ podé l ř eky a ně kolika potoků .

Zá mek Oslavany, od r. 1993 v majetku mě sta, proš el dlouhou a ná kladnou obnovou, která stá le
probıh
́ á . Dık
́ y skupině nadš enců je velká č ást zá mku dnes mimoř ádně zajım
́ avý m muzeem, které
zahrnuje historii hornictvı́ a energetiky, vlastivě dné muzeum, jedno z nejvě tš ıćh muzeı́ hasič ské
techniky a nově i muzeum krá tký ch palný ch zbranı.́ Na zá mku se od r. 2003 v ná vaznosti na tradici
od r. 1547 vař ı́ podle mıśtnıćh receptur mıśtnı́ pivo a v zá mecké kapli se poř ádajı́ dık
́ y vý borné
akustice koncerty, vý stavy a svatebnı́ i jiné obř ady. K dalš ım
́ vý znamný m pamá tká m mě sta patř ı́
farnı́ kostel sv. Mikulá š e ze 17.stoletı́ č i skvě le zrekonstruovaný areá l bý valé ho uhelné ho dolu Kukla
s tě žnı́ vě žı́ př estavě nou na rozhlednu, která je rovně ž souč ástı́ rozsá hlé ho zá bavně nauč né ho
parku Permonium a ř ada dalš ıćh, menš ıćh pamá tek. V Oslavanech zač ın
́ á př ıŕodnı́ park Oslava s
př ekrá sný m ú dolım
́ ř eky, které př ım
́ o vybıźı́ milovnık
́ y př ıŕody k prochá zká m a projıź̌ďká m do
okolı.́Oslavany ž ijı́ velmi bohatý m kulturnım
́ a společ enský m ž ivotem, a to dık
́ y podpoř e mě sta,
mıśtnıćh spolků i jednotlivců . K nejvý znamně jš ım
́ akcım
́ kulturnıh
́ o roku patř ı́ tradič nı́ karmelská
pouť v č ervenci, v letoš nım
́ roce již 309. (16.-17.7.) a pů vodně hornické , dnes historické mě stské
slavnosti př ipomın
́ ajıćı́ slavnostnı́ vysvě cenı́ klá š tera v r.1228, které se konajı́ vž dy druhý zá ř ijový
vık
́ end s velmi bohatý m kulturnım
́ programem (10.-11.9.)
Z mnoha dalš ıćh akcı́ lze jmenovat např ık
́ lad
meziná rodnı́ vý stavu drahý ch kamenů a š perků
(duben), hudebnı́ slavnosti (22.5.), neckyá du
(4.6.), Bě h nadě je (18.6.) a rozmarý nové hody
(13.8.) v Padochově , č ertovský zá mek s
jarmarkem (3.12.), č tyř i tradič nı́ cyklistické akce
mezi 1. kvě tnem a 28. zá ř ım
́
a ř adu dalš ıćh. V
letoš nım
́ roce probě hnou poprvé také oblıb
́ ené
farmá ř ské trhy na ná dvoř ı́ zá mku, a to v pě ti
t e r m 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 majı́ co uká zat a co nabıd
́ nout po celý
rok. Bliž šı́ informace o mıśtnım
́ dě nı́ je mož né
zıśkat na kulturnım
́ a informač nım
́ stř edisku, na
mě stské m ú ř adě , nebo na strá nká ch mě sta.
Mě sto Oslavany, Ná m.13.prosince 51/2, 664 12 Oslavany
http://www.oslavany-mesto.cz/; tel. 546 418 411, e-mail: oslavany@mboxr.cz
Kulturnı́ informač nı́ stř edisko Oslavany, Petra Kocá bová , Dě lnický dů m, Siroká 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
P ů s o b ivo u a rc h i te k t u r u
pů vodně ž enské ho klá š tera
mů ž eme spatř it nedaleko
centra mě sta na pravé m
bř ehu ř eky Jihlavy. Jeho
chladný m kamenný m stě ná m
a podmanivé mu kouzlu mů ž e
ná vš tě vnık
́ odolat jen stě žı.́
BARBORKA
- KAPLE SV. FABIÁNA
A ŠEBESTIÁNA
Zč ásti skrytá lidské mu
zraku, př esto po ně kolik
s t o l e t ı́ s o u č á s t
dolnokounické historie.
To je malebná kaple,
lidově zvaná Barborka.
Nachá zı́ se vý chodně od
f a r n ı́ h o k o s t e l a .
V devadesá tý ch letech
20. stoletı́ byla kaple
z a p o m o c i m ě s t a
dů kladně opravena a pravidelně se zde konajı́ nedě lnı́
pravoslavné bohosluž by. Bý vajı́ zde také poř ádá ny
vý stavy nebo koncerty duchovnı́ a vá ž né hudby, jako
napr.̌ kaž doroč ně ve vá noč nı́m obdobı́ nebo i př i
jiný ch př ıĺež itostech v prů bě hu roku.
SYNAGOGA
Byla postavena v roce 1652–1655 v raně baroknım
́
slohu a patř ı́ k nejstarš ı́m synagogá m na Moravě .
V roce 1988 až 2004
b y l a k o m p l e x n ě
z r e s t a u r o v á n a .
Do synagogy se
v c h á z ı́ h l a v n ı́ m
vchodem s tesaný m
kamenný m relié fem.
Stě ny v interié ru jsou
v y z d o b e ny s te j n ě
jako i v ně který ch dalš ı́ch synagogá ch na Moravě
cennou baroknı́ vý malbou s liturgický mi texty
v hebrejš tině . Nachá zı́ se zde i malá expozice
vě novaná historii zdejš ı́ ž idovské obce.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Byl založ en v roce 1680 ve svahu nad ghettem na již nım
́
okraji mě sta po zruš enı́ starš ıh
́ o hř bitova, který stá l na
jiné m mıśtě . Pů vodně byl př ıśtupný ze severnı́ strany pě šı́
cestou. Nyně jš ı́ vchod je z jihu z ulice Trbouš anské . Hř bitov
je ohrazen masivnı́ kamennou zdı.́ Nalé zá se zde asi 1500
ná hrobků nepravidelně rozmıśtě ný ch. Rada z nich pochá zı́
z obdobı́ baroka a klasicizmu, př ič emž nejstarš ı́ se datuje
k roku 1688. Zidovský hř bitov je celoroč ně otevř ený.

KAPLE SV. ANTONÍNA
Poutnı́ kaple sv. Antonın
́ a se vypın
́ á na stejnojmenné m kopci nad
ř ekou a je pů sobivý m objektem poutajıćım
́ ze š iroké vzdá lenosti
pozornost ná vš tě vnı́ k ů
mě sta. Ke kapli se mů ž ete
vydat Kř ıź̌ovou cestou po
č ervené turistické znač ce.
Tradič nı́ pouť ke svaté mu
A n t o n ı́ n o v i s e k o n á
k a ž d o ro č n ě v č e r v n u .
Majitelem kaple je cı́rkev
Rım
́ skokatolická .
HRAD A ZÁMEK
M o h u t n á s t a v b a
pů vodně klá š ternı́ h o
hradu stř ež ı́ mě sto od
z á p a d n ı́ s t r a n y .
Rozsá hlý areá l, lé ta
chá trajıćı,́ v poslednıćh
letech zaž ı́vá rozkvě t.
V s o u č a s n é d o b ě j e
objekt v soukromý ch
r u k o u a k r o m ě
vı́kendový ch prohlı́dek pro veř ejnost (kvě ten-zá ř ı́) nabı́zı́
mož nost proná jmu zrekonstruovaný ch prostor pro poř ádá nı́
svateb, š kolnıćh akcı,́ vystoupenı,́ narozenin, iremnıćh akcı́ aj.
KAPLE SV. JANA KŘTITELE
Bý valá hř bitovnı́ kaple na ná mě stı́
Mıŕu ze š estná cté ho stoletı́ dotvá ř ı́
prostor u parku na druhé m nejvě tš ım
́
ná mě stı́ Dolnıćh Kounic.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
C e n t r u m ř ı́ m s k o k a t o l i c k é
dolnokounické farnosti - to je
majestá tnı́ kostel sv. Petra a Pavla
na Masarykově ná mě stı́ . Tato
novorenesanč nı́ stavba z let
1877–1879 nahradila starš ı́ kostel,
který musel bý t po povodni v roce
1862 strž en.

Aktuální informace o otevíracích
dobách a možnostech prohlídek
jednotlivých památek se dozvíte
na TIC města Dolní Kounice.
Kontakt
Turistické informač nı́ centrum
Masarykovo ná m. 2
664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 513 030 427, 739 652 980
E-mail: tic@dolnikounice.cz
www.dolnikounice.cz
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Putování po kultuře a památkách

www.ivancicko.com

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 ...

V

roce 1481 se na samé m vrcholku Nový ch hor zabě lala do dá lı́ obzorů
kaple, jako symbol dık
́ uvzdá nı́ za odvrá cenı́ š ıŕ̌ıćı́ se morové epidemie.
Tato kaple vš ak nebyla pouze votivnı,́ ale stala se i poutnı.́ Vyprá vı́ se, ž e
to byli zdejš ı́ poutnı́ci, kteř ı́ navš tıv́ili š paně lskou Compostellu, ve které
odpoč ıv́á svatý Jakub Vě tš ı́ a motivovanı́ touto udá lostı́ tak dali podně t k
zasvě cenı́ mıśtnı́ kaple prá vě sv. Jakubu. Touha putovat k jeho hrobu do tak
vzdá lené krajiny byla pro vě řıćı́ takř ka nesplnitelná , a proto př ichá zeli sem na
kopec ke kostelık
́ u, který se pro ně stal malou Compostellou.

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

Poslední (čtrnáctá) kaplička křížové cesty

Vıće než tř i stoletı́ tu kaple stá la, až z rozhodnutı́ cıśař e Josefa II. byla v roce
1784 zruš ena a o 12 let prodá na na stavebnı́ materiá l. Takový byl konec kaple
postavené v roce 1481. Ke zbylý m troská m se vš ak putovalo dá l. Trvalo
dlouhý ch 56 roků , než se z popudu kně ze, buditele Tomá š e Prochá zky (18031858) zač ala stavě t nová kaple. V letech 1852-1858 se tak vaneč tı́ za pomoci
obč anů i z okolnıćh obcı́ usilovnou pıĺı́ o jejı́ zbudovanı́ zaslouž ili. Postavena
byla v novogotické m stylu, stejně tak jako kaplič ky Kř ıź̌ové cesty v letech
1861-1863. Po dlouhá lé ta tak poutnıći př ichá zı́ sem na mš i svatou konanou
vž dy v č evencovou nedě li po svá tku sv. Jakuba, aby bohosluž bou uctili
pamá tku tohoto š iř itele evenagelia. V ten den je cesta sem pro Vanč áky, tım
́
nejvě tš ım
́ svá tkem. Svá tkem jejich i jejich rodné ho mě sta.
foto: Bohumil SMUTNÝ
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Znalostní kvíz
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Znalostní kvíz - znáte Mikroregion?
Otestujte si své znalosti a zjistěte,
jak dobře znáte města a obce
Mikroregionu Ivančicko

BISKOUPKY
1. Biskoupky jsou rodiš tě m slavné ho č eské ho bá snık
́ a, jaké ho?

a) Jan Neruda

b) Otokar Březina

2. V blıźkosti obce Biskoupky se v ú dolı́ ř eky Jihlavy nachá zı́ turisty oblıb
́ ená zř ıćenina, jak se nazý vá ?

c) Vítězslav Nezval

a) Lamberk

b) Templštejn

ČUČICE
3. Cuč icemi proté ká ř eka, jejıź̌ jmé no je také souč ástı́ ná zvu tamnıh
́ o př ıŕodnıh
́ o parku, o jakou ř eku a park se jedná ? a) Oslava

c) Sedlec

b) Rokytná

c) Jihlava

4. RIO DE CUCO CUP je ná zev oblıb
́ ené sportovnı́ akce v Cuč icıćh, v jaké sportovnı́ disciplın
́ ě se př i té to akci soutě žı?́
a) Minikopaná
b) Závod motocyklů
c) Volejbal
DOLNÍ KOUNICE
5. Jak se jmenuje zř ıćenina krá sné ho premonstrá tské ho klá š tera v Dolnıćh Kounicıćh?

a) Porta coeli

b) Klášter Dominikánů

c) Rosa coeli

6. Jak se jmenuje jedna z nejvý znamně jš ıćh kaž doroč ně poř ádaný ch tradič nıćh slavnostı,́ která se koná v kvě tnu v Dolnıćh Kounicıćh?
a) Svatogothardské vinařské slavnosti b) Historické slavnosti města c) Antonínská pouť
HLÍNA
7. Jaká stavba, nesoucı́ jmé no zná mé ho Ivanč ické ho rodá ka, dominuje obci Hlın
́ a?
a) Rozhledna V. Menšíka
b) Kulturní dům Alfonse Muchy
c) Hasičská zbrojnice V. Menšíka
8. Kaž dé lé to se v krá sné m lesnım
́ prostř edı́ na Hlın
́ ě koná obč any velice oblıb
́ ená kulturnı́ akce, o jakou akci jde?
a) Drakiáda
b) Rozmarýnové hody
c) Divadelní představení v přírodě
IVANČICE
9. Jak vysoká je vě ž ivanč ické ho kostela Nanebevzetı́ Panny Marie?
10. V jaké č ásti Ivanč ic najdete romá nský kostel sv. Petra a Pavla?

a) 38 m

b) 49 m

a) Řeznovice

KETKOVICE
11. Jaký je ná zev zř ıćeniny hradu, tradič ně zná mé ho jako Ketkovický hrad?

c) 53 m

b) Hrubšice

a) Kraví hora

c) Budkovice

b) Levnov

c) Dívčí hrad

12. Turisté navš tě vujı́ Ketkovice kvů li krá sné mu ř ıć̌nım
́ u ú dolı́ protın
́ ajıćım
́ u př ıŕodnı́ rezervaci, jakou?
a) Údolí Oslavy a Chvojnice b) Bobrava c) Bouchal
MĚLČANY
13. Jaký potok proté ká obcı́ Mě lč any?

a) Mělčina

b) Seslice

c)Šatava

14. V jaké oblıb
́ ené sportovnı́ disciplın
́ ě se pravidelně soutě žı́ př i Memoriá lu Jana Kadaň ky a Memoriá lu Josefa Fuchse v Mě lč anech?
a) Nohejbal
b) Rybářské závody
c) Požární sport
MORAVSKÉ BRÁNICE
15. Moravské Brá nice jsou dů lež itý m dopravnım
́ uzlem, o jaký typ dopravy se jedná ?

a) Silniční

16. Mezi Moravský mi Brá nicemi a Ivanč icemi najdeme torzo vý znamné kulturnı́ pamá tky, jaké ?

b) Železniční
a) Zvonička

NĚMČIČKY
17. Jaká stavba je považ ová na za nejvě tš ı́ pamě tihodnost Ně mč ič ek? a) Kaple Nanebevzetí Panny Marie

c) Vodní

b) Mlýn

c) Železniční viadukt

b) Kaple svaté Trojice c) Kostel svatého Jiří

18. Jaký je ná zev uniká tnıh
́ o př ıŕodnıh
́ o parku, který je souč ástı́ ú zemı́ obce Ně mč ič ky? a) CHKO Němčičky b) Park Divoká skála c) Park Niva Jihlavy
NOVÁ VES
19. Jak se nazý vá pramen s minerá lnı́ vodou nachá zejıćı́ se v boč nım
́ ú dolıć̌ku Nové vsi?
20. K jaké mu sportu nenı́ urč ený Skolnı́ sportovnı́ areá l v Nové Vsi?
NOVÉ BRÁNICE
21. Co je typické pro Nové Brá nice?

a) Těžba nerostů

22. Jaký je ná zev vrchoviny, kde se Nové Brá nice rozklá dajı?́

a) Volejbal

a) Čertův pramen
b) Plavání

b) Chov hospodářských zvířat
a) Pálavská vrchovina

b) Studánka Panny Marie c) Svatá voda

c) Bowling

c) Pěstování zemědělských plodin

b) Bobravská vrchovina

c) Českomoravská vrchovina

OSLAVANY
23. Jaký je ná zev bý valé ho oslavanské ho tě žebnıh
́ o dolu, ve které m se nachá zı́ zá ž itkový park Permonium?

a) Jindřich II

24. Jak dlouhá je asfaltová cyklostezka „Miloš e Musila“ propojujıćı́ mě sto Ivanč ice a Oslavany?

b) 3 km

c) Kukla

c) 4 km

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:

a) 2 km

b) Dukla
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Veřejné služby na území Mikroregionu Ivančicko
BISKOUPKY
Obecní úřad Biskoupky
Biskoupky 40, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 435 041, 724 185 911
E-mail: obec@biskoupky.cz
www.biskoupky.cz
Úřední hodiny:
Po 17:00-19:00
Knihovna
Biskoupky 40, 664 91 Ivanč ice
Půjčovní doba: Po 17:00-19:00

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

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

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

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

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

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

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

MĚLČANY
Obecní úřad Mělčany
Mě lč any 163, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 416
E-mail: obec@melcany.cz
www.melcany.cz
Úřední hodiny:
Po, St 08:00-17:00
Ut, Ct 08:00-14:00
Pá
08:00-13:00
Mateřská škola Mělčany
Mě lč any 82, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 871

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

NĚMČIČKY
Obecní úřad Němčičky
Ně mč ič ky 39, Ně mč ič ky 664 66
Tel.: 546 421 510
E-mail: nemcicky@nemcickyubrna.cz
www.nemcickyubrna.cz
Úřední hodiny:
St 15:00-19:00
Mateřská škola Němčičky
Ně mč ič ky 59, 664 66 Ně mč ič ky
Tel.: 546 421 200
E-mail: 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
Obecnı́ ú ř ad 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
Ut, Ct 07:30-9:30, 13:00-16:00
Pá
07:30-9:30
Bazén - školní sportovní areál Nová Ves
Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 425 411, 546 423 268
www.novaves-bv.cz
Otevírací doba:
Po, St, Pá 14:00-21:00
Ut
14:00-19:00, 19:30-20:30 vodnı́ intervalové cvič enı́
Ct
14:00-19:00, 19:15-20:00 aquaaerobic
So, Ne
10:00-21:00

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

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

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

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

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

Základní škola Oslavany
Hlavnı́ 850/43, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 224 (kancelá ř ), 546 424 068 (ř editelna)
E-mail: zsoslavany@seznam.cz
www.zs-oslavany.selfnet.cz
Dům dětí a mládeže Oslavany
Hybeš ova 3, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 520, 739 634 100
E-mail: info@ddm-oslavany.cz
www.ddm-oslavany.cz
Městská knihovna Oslavany
Hlavnı́ 21 (1. patro), 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 305
E-mail: mk.oslavany@seznam.cz
www.knihovnaoslavany.cz
Půjčovní doba:
Po
08:30-11:30, 12:30-15:30
Ut, Ct zavř eno
St, Pá 08:30-12:00, 13:00-17:00
Muzeum Hornictví a energetiky Rosicko-Oslavanska,
Hasičské muzeum
Zá mek v Oslavanech, Zá mecká 1, 664 12 Oslavany
Tel.: 604 108 641, 546 423 283 (KIS Oslavany)
E-mail: kis.oslavany@post.cz
www.rosicko-oslavansko.cz
Otevírací doba: vık
́ endy od kvě tna do zá ř ı́
Sběrný dvůr Oslavany
ul. Letkovská , 664 12 Oslavany
Otevírací doba:
Po 08:00-12:00
St 13:00-18:00
Pá 13:00-16:00
So 08:00-13:00
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Přehled sociálních služeb
MěÚ Ivančice - Odbor sociálních věcí
Palacké ho ná m. 5/11, 664 91 Ivanč ice
Vedoucı́ odboru, kurá tor pro dospě lé : Ing. Olga Prokopová ,
tel.: 546 419 490, e-mail: prokopova@muiv.cz
Oddělení sociální práce
Mgr. Irena Sancová , tel. 546 419 492, e-mail: sancova@muiv.cz
Jana Kratochvıĺová , tel.: 546 419 495, e-mail: kratochvilovaj@muiv.cz
Eva Oš merová , DiS., tel. 546 419 493, e-mail: osmerova@muiv.cz
ź

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

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

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

Katalog veř ejný ch služ eb
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Psychologická ambulance - PhDr. Jaroslava Strmisková
Siroká 401/16, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 251

Generace Care – Podpora neformálních pečovatelů - pomoc
osobá m peč ujıćım
́ o své blıźké v domá cım
́ prostř edı́ (př edná š ky, praktické
rady, sdıĺenı́ zkuš enostı,́ individuá lnı́ poradenstvı,́ služ by sociá lnıh
́ o
pracovnık
́ a, zdravotnı́ sestry, psychologa a prá vnık
́ a). Projekt probıh
́ á
v obdobı́ od září 2016 do srpna 2017. Služ by jsou poskytová ny zdarma.
Pobočka Ivančice: Budova SVC, Země dě lská 2, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 734 400 233
E-mail: generace.eu@email.cz
www.generacecare.eu

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

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

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

ź

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

DPS - Dům s pečovatelkou službou Ivančice

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

ź
ź
ź
ź
ź

Byty budou k nastěhování v 1. čtvrtletí 2017.
Podmínky pro možnost bydlení v Komunitním domě seniorů:
Osoba/y ve vě ku 60 let a vıće, jejichž prů mě rný č istý mě sıć̌nı́ př ıj́em
v obdobı́ 12 kalendá ř nıćh mě sıćů př ed uzavř enım
́ ná jemnı́ smlouvy
nepř esá hl 1 ná sobek prů mě rné mě sıć̌nı́ mzdy v př ıp
́ adě 1 č lenné
domá cnosti nebo 1,2 ná sobek 2 č lenné domá cnosti.

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

ź

Pedagogicko-psychologická poradna Ivančice

ź

Komenské ho ná mě stı́ 12, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 731 658 685
E-mail: ivancice@pppbrno.cz
Pracovní doba: Po-Pá 08:00-15:00

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

Informace + podání žádosti: Mě U Ivanč ice - Odbor sociá lnıćh vě cı.́
Informace + formulář žádosti ke stažení:www.ivancice.cz
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LINKY DŮVĚRY - PORADENSKÉ LINKY
Spondea - krizové centrum pro dě ti, dospıv́ajıćı́ a rodinu
Sý pka 25, 613 00 Brno
Krizové centrum - tel.: 541 235 511, 608 118 088 (Po-Pá 08:00-18:00)
Intervenč nı́ centrum - tel.: 544 501 121 (Po-Ct 08:00 18:00, Pá 8:00-16:00,
vık
́ end na mobilu nonstop, nedě le do 22:00 - tel.: 739 078 078)
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
www.spondea.cz
Modrá linka pro děti a mládež
Tel.: 549 241 010, 608 902 410 (denně 09:00-21:00)
Internetové poradenstvı:́ help@modralinka.cz
Chat: chat.modralinka.cz (Po, St, So 18:00-21:00)
www.modralinka.cz

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

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

OSTATNÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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

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

Dětské krizové centrum

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

ź

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

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

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

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

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

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