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Informace o činnosti Mikroregionu Ivančicko
Vážení čtenáři,

ź Začínáme s přípravou nové cyklostezky

velmi si vážíme vašeho zájmu o dění v Mikroregionu
Ivančicko. Připravili jsme pro vás podzimní vydání
Zpravodaje a dovolte mi na jeho úvod stručně vás
informovat o tom nejdůležitějším, co Mikroregion v
současné době pro vás chystá. Vzhledem k tomu, že popsat
naši veškerou činnost by bylo únavné čtení na několik
stran, vybíráme pro vás jen to nejdůležitější. O ostatních
aktivitách najdete informace na našich webových
stránkách www.ivancicko.com. Rádi též získáme zpětnou
vazbu od vás, pokud máte další náměty, čemu by se
Mikroregion měl věnovat a co vám v našem regionu chybí.

Cyklostezka Oslavany-Ivanč ice svou ná vš tě vnostı́ a
oblıb
́ enostı́ dokazuje, ž e se jednalo o smysluplný projekt a
dlouholeté ú silı́ o jejı́ vybudová nı́ se vyplatilo. V poslednıćh
mě sı́cı́ch jsme zač ali intenzivně pracovat na př ı́pravné a
vyhledá vacı́ studii cyklostezky Ivanč i ce-Dolnı́ Kounice.
Navrhovaná stezka
by mě la vytvoř it
d o p r a v n ě a
turisticky vý znamné
propojenı́ Ivanč ic a
D o l n ı́ c h K o u n i c .
Chceme navá zat na
cyklostezku
Oslavany-Ivanč ice a
v y t v o ř i t t a k
propojenı́ cyklotras
z oblasti Vysoč iny do brně nské oblasti, které je dnes velmi
limitová no př edevš ım
́ neuspokojivý m stavem silnice II/152
(Ivanč ice – Moravské Brá nice). Parametry silnice stejně jako
jejı́ stavebně technický stav neumož ňujı́ bezpeč ný pohyb
cyklistů . Tato skuteč nost je zná sobena vysoký m podıĺem tě žké
ná kladnı́ dopravy a faktem, ž e na té to trase lež ı́ i vý znamná
rekreač nı́ lokalita mě sta Ivanč ic – Stř ıb
́ ský mlý n. V letnıćh
mě sıćıćh se k tě m, kteř ı́ použ ıv́ajı́ kolo pravidelně , př idá vajı́ i
dalš ı́ desıt́ky mé ně zkuš ený ch cyklistů , č asto dě tı.́ Za tım
́ to
ú č elem byly v ú zemı́ vytipová ny variantnı́ trasy, které splň ujı́
pož adavek na vybudová nı́ bezpeč né ho cyklistické ho
koridoru. Již teď vım
́ e, ž e stojım
́ e př ed pomě rně nesnadný m
ú kolem, jak z hlediska obtıź̌nosti teré nu, tak vysoký ch ná kladů
i administrativnı́ ná roč nosti na budoucı́ realizaci. Jsme ve fá zi,
kdy pro tento projektový zá mě r budeme hledat podporu
dotč ený ch mě st a obcı,́ dotač nı́ mož nosti a zač neme pracovat
na projektové dokumentaci. Obdobně , jako v př ı́ p adě
cyklostezky Oslavany-Ivanč ice, lze oč eká vat, ž e to bude ú kol
na ně kolik roků .
Pokračování na str. 3

ź Zlepšíme nakládání s bioodpady pořízením

kompostérů pro občany a štěpkovače pro obce
Letos v lé tě jsme obdrž eli př ı́znivou informaci ze strany
ministerstva ž ivotnıh
́ o prostř edı,́ ž e Mikroregionu Ivanč icko
byl v rá mci operač nıh
́ o programu ž ivotnı́ prostř edı́ schvá lena
podpora pro projekt „Komposté ry a š tě pkovač pro obce
Mikroregionu“. V souč asné době probıh
́ á vý bě rové ř ıźenı́ na
d o d ava t e l e ko m p o s t é r ů .
Vš ichni obč ané , kteř ı́ projevili
již dř ıv́e zá jem o komposté r a
vyplnili dotaznık
́ s vyjá dř enım
́
zá jmu o komposté r, budou
v č a s i n f o r m o v á n i
p r o s t ř e d n i c t v ı́ m
komunikač nıćh kaná lů ve své
obci (jde o tyto č lenské obce:
Biskoupky, Dolnı́ Kounice,
Hlı́ n a, Ivanč i ce, Ketkovice,
Moravské Brá nice, Ně mč ič ky,
Nová Ves, Nové Brá nice a Oslavany). Př edpoklá daný termın
́
dodá nı́ komposté rů je ř ıj́en/listopad.
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ź Podpoříme vzdělání se zaměřením na drobné

podnikání v regionu
Na podzim pro vá s př ipravujeme v Ivanč icıćh a v Oslavanech
vzdě lá vacı́ kurzy, které budou zamě ř ené na př edá nı́
praktický ch zkuš enostı́ pro založ enı́ vlastnı́ho (drobné ho)
podniká nı́ v regionu. Dozvı́te se, jak vybudovat fungujı́cı́
business. Kurz bude bezplatný a je urč ený pro vš echny, kdo
uvaž ujı́ o založ enı́ vlastnı́ho podniká nı́. Absolventi navı́c
zıśkajı́ mož nost ješ tě využ ıt́ i ná sledné bezplatné konzultač nı́
hodiny. Termı́ny kurzů stanoveny na ú terý 24.10.2017 v
Ivanč icı́ch (prostory knihovny) a v ú terý 28.11.2017 v
Oslavanech (zasedacı́ mıśtnost Mě U).

ź Zlepšíme stav komunikací v obcích
Dı́ky podpoř e ze strany hejtmana Jihomoravské ho kraje
Mikroregion Ivanč icko obdrž el dotaci na poř ıźenı́ technologie
pro opravu asfaltový ch povrchů komunikacı.́ Na podzim dojde
k ná kupu zař ıźenı́ Infraset. V dů sledku neuspokojivé ho stavu
a s f a l t o v ý c h
komunikacı́ v obcı́ch
vě tš ina č lenský ch obcı́
Mikroregionu
Ivanč icko vyjá dř ila
pož adavek na koupi
té to technologie jako
společ ný majetek do
v l a s t n i c t v ı́
Mikroregionu.
Zař ıźenı́ poté budou moci obce využ ıv́at dle vlastnı́ potř eby.
Technologie slouž ı́ k opravá m vý tluků , prasklin a jiný ch
defektů asfaltový ch povrchů . Mezi hlavnı́ vý hody patř ı́
mož nost okamž ité opravy, jednoduchá obsluha, celoroč nı́
využ itı́ a nıźké ná klady na opravy. Vě řım
́ e, ž e dık
́ y tomuto
projektu se ve vš ech obcı́ch Mikroregionu Ivanč icko se
č ásteč ně zlepš ı́ stav ně který ch komunikacı́ a pocı́tı́te to
obzvlá š ť po skonč enı́ ná sledujıćı́ zimnı́ sezó ny.

www.ivancicko.com

ź Připravujeme prezentaci Mikroregionu

na Regiontouru a další formy propagace
Také v lednu 2018 se budeme prezentovat v rá mci samostatné
expozice na brně nské m vý staviš ti a př edstavı́ m e zde
zajım
́ avosti z naš eho mikroregionu nejen odborné veř ejnosti,
ale i turistů m. Jak se již dř ıv́e
uká zalo, akce je př edevš ım
́
př ın
́ osná pro mě sta Ivanč ice
a Oslavany nejen v
propagaci vů č i veř ejnosti,
ale i z hlediska zá stupců
m ě s t p r o n a v á z á n ı́
dů lež itý ch nový ch kontaktů
k realizaci nový ch projektů .
V oblasti propagace nebude
také chybě t vydá nı́ stolnıh
́ o
kalendá ř e na rok 2018
vč etně kalendá ria akcı́ .
P o k u d j e š t ě n a j d e m e
inanč nı́ zdroje, chceme dá le
d o t i s k n o u t p ro p a ga č n ı́
materiá ly, které ná m chybı́ –
zejmé na mapy pro turisty.

Tolik tedy ve stručnosti k aktuálnímu dění. Doufáme, že
vám Zpravodaj přinese i spoustu jiných užitečných
informací. Přejeme vám příjemné prožití konce léta,
podzimu, adventního období, vánoc a hodně štěstí v
novém roce 2018. Těšíme se na vás v dalším vydání
Zpravodaje na jaře 2018.

za Centrum společných služeb
Ing. Bohumil Smutný, manažer
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STŘÍPKY Z MIKROREGIONU IVANČICKO
Nová dominanta oslavanského náměstí
Ze permonı́ k patř ı́ mezi symboly
Oslavan asi nikoho nepř ekvapı,́ nově se
s nım
́ vš ak v Oslavanech mů ž eme setkat
př ım
́ o tvá ř ı́ v tvá r.̌ Stal se totiž nedıĺnou
souč ástı́ nové kaš ny, o kterou bylo letos
doplně no ná mě stı́ 13. prosince. Př i
rekonstrukci ná mě stı́ se již s kaš nou
poč ıt́alo, pro stavbu tak bylo př ipraveno
nejen mıśto, ale i sıt́ě a př ıp
́ ojky. Kaš na
byla zhotovena z pıśkovců z okolı́ mě sta
a voda, která do nı́ vede, vyvě rá z
mı́stnı́ch dolů . Permonı́k je asi metr
vysoký (takž e v ž ivotnı́ velikosti:-) a je vyroben z bronzu.
Proslý chá se, ž e pokud se ho dotknete a vyř knete svoje př ánı,́
splnı́ vá m ho.

Mikroregion Ivančicko slavil svůj
druhý festival

Festival navá zal na ú spě šný prvnı́ roč nık
́ , který se konal loni v zá ř ı́ v Ivanč icıćh. Letos se akce př esunula do zá mecké ho parku v
Oslavanech. Na festivalu se př edstavilo 20 organizacı,́ což př edstavovalo vıće než 400 ú č inkujıćıćh! Na zá bavný program př ispě la
v rá mci projektu „Podpora společ enské ho ž ivota a vybavenı́ v obcıćh Mikroregionu Ivanč icko“ Nadace CEZ. Hudebnı,́ taneč nı́ i
divadelnı́ př edstavenı́ shlé dly za pě kné ho sobotnıh
́ o poč ası́ stovky divá ků . Mimo to byly pro ná vš tě vnık
́ y př ipraveny tvoř ivé
dıĺny, uká zka hasič ské techniky, netradič nı́ sporty č i atletické soutě že. Př ıś̌tı́ roč nık
́ Festivalu Mikroregionu se bude konat v
č ervnu 2018 v Dolnıćh Kounicıćh.

Placené parkování
v Ivančicích

Děti v Mikroregionu Ivančicko si užívají novou
nafukovací atrakci i šlapací autíčka

Z dů vodu snahy o regulaci
dlouhodobé ho parková nı́ a
z á r o v e ň u v o l n ě n ı́
parkovacı́ch mı́st v centru
mě sta bylo od 1. srpna 2017
na Palacké ho a Komenské ho
ná mě stı́ v Ivanč icıćh zavedeno placené
parková nı́. Lidé , kteř ı́ si potř ebujı́ v
centru mě sta ně co vyř ı́dit, tak nynı́
snadně ji najdou v tě chto lokalitá ch
mı́sto pro parková nı́. Nové nař ı́zenı́
vyvolalo mezi obč any vlnu diskuze a
ná zorů , avš ak zř ejmě až č as uká ž e, zda
se ze strany mě sta jednalo o krok
sprá vný m smě rem.

Od kvě tna do zá ř ı́ bychom jen tě žko naš li vık
́ end, kdy by se v ně které z obcı́ z naš eho
Mikroregionu nepoř ádalo ně co zajım
́ avé ho. Již ně kolik let Mikroregion Ivanč icko
nejen inanč ně , ale i hmotně podporuje rů zné kulturnı,́ sportovnı́ č i dě tské akce,
které se konajı́ na ú zemı́ 12 č lenský ch obcıćh. V roce 2012 poř ıd
́ il Mikroregion
nafukovacı́ ská kacı́ hrad, který na tyto akce obcım
́ , š kolá m č i spolků m bezplatně
pů jč uje. Poptá vka ale byla tak veliká , ž e se Mikroregion Ivanč icko rozhodl za pomocı́
inanč nı́ podpory z Nadace CEZ tuto nabıd
́ ku atrakcı́ pro dě ti rozš ıŕ̌it o dalš ı́ ská kacı́
nafukovacı́ atrakci a dě tské mobilnı́ dopravnı́ hř iš tě . Dık
́ y tomu je mož né vyjıt́ vstř ıć
vě tš ım
́ u množ stvı́ organizá torů veř ejně prospě šný ch akcı.́

Cyklostezka Oslavany-Ivančice patří k nejoblíbenějším
V obdobı́ od 1. 1. do 30. 11. 2016 probě hl monitoring ná vš tě vnosti cyklostezky Oslavany-Ivanč ice. Ke
sč ıt́á nı́ byly využ ity automatické sč ıt́ač e, jejichž sč ıt́á nı́ je založ eno na rozdıĺnosti teplot lidské ho tě la a
okolnıh
́ o prostř edı.́ Ve stejné m obdobı́ probě hl monitoring také na dalš ıćh sedmi cyklostezká ch v
Jihomoravské m Kraji. Mě řenı́ př edč ilo vš echno oč eká vá nı,́ zjistilo se, ž e cyklostezka Oslavany-Ivanč ice
patř ı́ v naš em kraji k tě m nejvı́ce využ ıv́aný m. Na cyklostezce bylo v celé m sledované m obdobı́
zaznamená no 142 005 prů chodů , což bylo ze sledovaný ch cyklostezek zdaleka nejvıće. Pro srovná nı,́ na
druhé m mıśtě se umıśtila cyklostezka lež ıćı́ v Blansku s ná vš tě vnostı́ 86 928 prů chodů . Potvrdilo se tak, ž e
vybudová nı́ cyklostezky bylo sprá vný m poč inem a lidé v naš em mikroregionu stojı́ o podobné projekty.
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YOUTO 2017 – SLOVINSKO – Novo Mesto
Ve dnech 28.7.–5.8.2017 se uskuteč nil již 11. roč nık
́ meziná rodnıh
́ o letnıh
́ o setká nı́ mlá dež e pod ná zvem YOUTO. YouTo,
zkrá ceně Youth Together – mladı́ společ ně – tentokrá t poprvé v nové m partnerské m mě stě tohoto projektu, ve slovinské m
Novom Meste. V rá mci meziná rodnıh
́ o vzdě lá vacıh
́ o programu Erasmus+ se setká nı́ zú č astnili zá stupci partnerský ch mě st
tohoto projektu ze Spaně lska (Vilafranca), Itá lie (Cantu), Francie (Villefranche),
Ně mecka (Bü hl a Schkeuditz), Moldá vie (Calarasi), Rakouska (Matsee), Cerné Hory a
samozř ejmě „domá cıh
́ o“ Novo Mesta.
Za mě sto Oslavany se tentokrá t zú č astnili pod staronový m vedenım
́ Mirky Schildové
4 dě vč ata, Aneta Bıĺková , Martina Há jková , Daniela Horá ková a Andrea Marazková
společ ně s jediný m chlapcem Vojtě chem Svobodou. K dopravě naš ı́ vý pravy do mıśta
koná nı́ jsme využ ili nové ho dopravnıh
́ o automobilu zá sahové jednotky SDH Oslavany.
Vš em ú č astnık
́ ů m se letnı́ tá bor lıb
́ il a setkali se s mnoha př ıj́emný mi lidmi ze vš ech
koutů Evropy a prož ili mnoho zajım
́ avý ch i pouč ný ch zá ž itků , jak o tom svě dč ı́ jejich
vlastnı́ svě dectvı.́ Velký dık
́ patř ı́ Mirce Schildové za vedenı́ naš ı́ skupiny. Př ıś̌tı́ roč nık
́
letnıh
́ o setká nı́ se uskuteč nı́ v italské m mě stě Melzo.

NENECHTE SI UJÍT...
XIX. OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ
SLAVNOSTI 2017
Jak se již v Oslavanech stalo neodmyslitelnou tradicı́
druhé ho zá ř ijové ho vık
́ endu, tak i v letoš nım
́ roce se
uskuteč nı́ Oslavanské historické slavnosti. V sobotu 9. a v
nedě li 10. zá ř ı́ ve vš ech prostorá ch oslavanské ho zá mku,
zá mecké ho parku a v blıźké m okolı́ budou od rá na do noci
p r o b ı́ h a t n e j r ů z n ě j š ı́
kulturnı́ a společ enské akce.
Zcela mimoř á dné budou
letoš nı́ slavnosti doplně ny o
s l a v n o s t n ı́ o d h a l e n ı́
v o d n ı́ h o p r v k u –
Oslavanské ho permonı́ k a
n a n o v é m n á m ě s t ı́ .
Ná vš tě vou poctı́ Oslavany
delegace z partnerský ch
mě st Schkeuditz (SRN) a Vir
(HR). Nově př ijedou i zá stupci slovenské ho mě sta Nová ky, se který m Oslavany plá nujı́ rovně ž
uzavř ıt́ partnerskou smlouvu. V rá mci slavnostı́ budou jako vž dy př itahovat pozornost nejvıće
slavnostnı́ prů vody v historický ch kostý mech, rytıŕ̌ský turnaj a turnaj rytıŕ̌ů na konıćh, stejně jako
vystoupenı́ zná mý ch umě lců , Mıś̌i Rů ž ič kové v sobotu a Josef Alois Ná hlovský s kapelou Kozı́ Bobky
a Standa Hlož ek v nedě li. Po celou dobu slavnostı́ je vstup do areá lu zá mku zdarma (s vý jimkou
več ernı́ sobotnı́ zá bavy a muzeı)́. Bohaté obč erstvenı́ po celou dobu je rovně ž zajiš tě no.

ZACHRANARI V AKCI
V nedě li 15. ř ıj́na se v Ivanč icıćh uskuteč nı́ již 15. roč nık
́
př ehlıd
́ ky zá chranný ch a bezpeč nostnıćh slož ek CR. Smyslem
té to akce, kterou Stř edisko volné ho č asu Ivanč ice poř ádá již od
r. 1998, je př edstavit divá ků m, pomocı́
praktický ch uká zek zá sahů , př ipravenost
jednotlivý ch zá chranný ch a bezpeč nostnı́ch
slož ek Ceské republiky a propojenost slož ek
Integrované ho zá chranné ho systé mu. V areá lu
na Padochovské ulici se př edstavı́ Policie CR,
Hasič ský zá chranný sbor JM kraje, Mě stská
policie Brno, Vě zeň ská služ ba Ceské republiky,

vazebnı́ vě znice a ú stav pro vý kon zabezpeč ovacı́ detence
Brno, Kynologická zá chranná jednotka Brno, Univerzita
obrany a Sbor dobrovolný ch hasič ů Ně mč ice a Ivanč ice.
Ná vš tě vnı́ c i navı́ c mohou v prů bě hu akce
komunikovat se č leny jednotek a zıśká vat tak
informace, které využ ijı́ v krizový ch situacıćh.
Dě ti i dospě lı́ mohou absolvovat př eká ž kovou
drá hu, simulá tor ná razu, dě ti si vyzkouš ı́ použ itı́
hasič ské hadice, př edstaveny budou uká zky z
historie bitev a vojenstvı́ naš eho ú zemı́ a mnoho
dalš ıh
́ o.
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Z prázdnin do nového školního roku s Horizontem
S létem jsou spojené prázdniny a k těm patří dovolená nebo třeba také tábor. Těch připravilo na letošní
červenec a srpen Středisko volného času Ivančice celkem 32. Příměstské, kde si dítka každé odpoledne
vyzvedávali rodiče, probíhaly nejen v prostorách SVČ v Ivančicích, ale také v Nových Bránicích, Dolních
Kounicích nebo na Kratochvilce.
Tá bory byly rozdě leny podle vě ku, pro nejmenš ı́ (do 6 let) a pro š kolá ky. Vybrat si dě ti také mohly tá bor podle zamě řenı́ – tvoř ivé ,
taneč nı,́ s anglič tinou č i sportovnı,́ a navıć ješ tě podle té matu, napr.̌ Croodsovi, Indiá ni, Trollové , Cestová nı́ na konec svě ta,
Carodě jnická seš lost, Pevnost Boyard, Zvıŕ̌ecı́ ř ıś̌e, Zapomenuté ostrovy, My little pony,… Dě ti se
rá no seš ly a společ ně si už ıv́aly př ipravený program, aktivity, hry nebo vý lety. Odpoledne
odchá zely domů a tě šily se, co je č eká př ıś̌tı́ den. Tento typ tá borů je vhodný pro ty dě ti, které š patně
prož ıv́ajı́ nocová nı́ mimo domov, ale př esto si chtě jı́ už ıt́ tá borovou atmosfé ru. Pobytové tá bory
jsme poř ádali ve Velký ch Pavlovicıćh, Otrokovicıćh, Zblovicıćh nebo v Chorvatské Podaci a Orebič i.
Také tentokrá t si mohli zá jemci volit, zda chtě jı́ pobyt, kde hlavnı́ ná plnı́ je sport, aktivity pro
ná ctileté , koně , program pro maminky s dě tmi, moř e nebo klasický tá bor v krá sné př ıŕodě .
Koupá nı,́ sportová nı,́ tvoř enı,́ tanč enı,́ celotá borové i noč nı́ hry, vý lety, tá borá ky, diskoté ky a
mnoho dalš ıh
́ o si s ná mi v lé tě už ıv́alo té mě ř 900 dě tı́ i dospě lý ch.
Již bě hem srpna mě li zá jemci mož nost vybıŕat z š iroké nabıd
́ ky zá jmový ch krouž ků , kterou jsme
př ipravili na nový š kolnı́ rok 2017/2018. A také zde je mož nost vý bě ru mezi sportem, tancem,
hudbou, jazyky, tvoř enım
́ , oblastı́ techniky nebo př ıŕodově dy. Př ihlaš ová nı́ je mož né osobně v SVC
nebo on-line, př es tzv. rodinný ú č et již od 1.9.2017. Vzdě lá vat č i zdokonalovat se mohou v naš ich
krouž cıćh jak, dě ti a mlá dež , ale také dospě lı.́ Podrobnosti a kompletnı́ aktualizovanou nabıd
́ ku je
mož né nalé zt na webový ch strá nká ch nebo facebooku. S nový m š kolnım
́ rokem je také zahá jena
č innost Mateř ské ho a rodinné ho centra Klubıć̌ko a Dě tské ho centra, což je zá bavná š količ ka pro
dě ti od 1,5 roku a klubů mlá dež e. Ivanč ický FreeZ klub se nachá zı́ v prostorá ch Informač nıh
́ o
centra pro mlá dež , New Bej Club v Nový ch Brá nicıćh a Kó nus klub v Dolnıćh Kounicıćh. Také pro
letoš nı́ rok má me př ipraveny č lenské karty, které zvý hodň ujı́ č leny v aktivitá ch v klubech.
Od zá ř ı́ budeme opě t př ipravovat akce pro veř ejnost, prvnı́ a zá roveň novou akcı́ je soutě ž O vanč ickej profesá k. Dě ti i dospě lı́ si
mohou vyzkouš et ně který z pracovnıćh ú konů ně kolika profesı.́ V ř ıj́nu ná s č ekajı́ akce Ať ž ijı́ duchové a Zá chraná ř i v akci, chybě t
nebude prosincová Mikulá š ská nadıĺka a Adventnı́ odpoledne.
Podrobnosti o kroužcích a možnostech přihlašování a informace o akcích a dalších aktivitách získáte na našich webových stránkách
(www.svcivancice.cz), facebooku SVČ Ivančice nebo osobně v SVČ Ivančice na Zemědělské ulici.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY SVČ IVANČICE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
SPORT: gymnastika/ lorbal/ tenis/ sportovnı́ hry/ karate/ sebeobrana/ NERF/ airsoft/ parkour a free run/ ž onglová nı/́
pohybové hry/ kondič nı́ cvič enı/́ cvič enı́ s prvky jó gy/ thai box
JAZYKY: anglič tina/ ruš tina
TANEČNÍ: aerobik/ taneč nı́ př ıp
́ ravka/ maž oretky/ street dance/ dramatický krouž ek
HUDEBNÍ: klavıŕ/ lé tna/ kytara/ modernı́ zpě v
VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ: tvoř ın
́ ek/ tvoř enı́ pro holky a kluky/ kreslenı́ a malová nı/́ kreativnı́ dıĺna/ š itı/́ keramika
TECHNIKA: mediá lnı́ studio/ hlasová dıĺna/ foto krouž ek/ gra ický krouž ek
PŘÍRODOVĚDA: př ıŕodově dný krouž ek
PRO MLÁDEŽ: mlá dež nický parlament/ instruktoř i pro prá ci s dě tmi/ Klub Vé vody z Edinburghu/ Parta FreeZ klubu-Kó nus
klubu-New Bej Clubu
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO: Dě tské centrum/ Klub Batole/ pohybové hry/ keramika
ON-LINE přihlašování do zájmových kroužků je možné od pátku 1. 9. 2017, OSOBNĚ od pondělí 4. 9. 2017 na recepci SVČ Ivančice, Zemědělská 2
(pondělí-pátek, 8-18 hod.).
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Vzhůru za dobrodružstvím!
Chcete se svými dětmi zažít spoustu zábavy a dobrodružství? Vydejte se do zábavního parku Permonium®
v Oslavanech, kde vás čeká nejen zajímavé místo uprostřed hezké přírody, ale především park plný překvapení
s příběhy šesti oslavanských permonů.
V parku si mů ž ete zahrá t zbrusu novou interaktivnı́ hru Magic
permon 2. generace. Promě nou proš ly tvá ř e permonů ,
ú koly, rekvizity i originá lnı́ vý hry v podobě sbě ratelské sé rie
permonů s barevný mi drahokamy. Hra má tř i ú rovně
ná roč nosti rozdě lený ch dle vě ku hrá č ů z ř ad dě tı,́ teenagerů i
dospě lý ch. Pokud se po stopá ch permonů vydá celá rodina,
jistě spolu zdolá te vš echny jejich ná strahy – vě domostnı́,
znalostnı,́ fyzické i adrenalinové a v zá vě ru se v tajemné
Sachthale virtuá lně potká te s č arodě jem Cernobohem, který
Vá m př edá poselstvı́ a Vaš i zaslouž enou vý hru. Kromě vý her v
interaktivnı́ c h hrá ch si z parku
mů ž ete odvé st i dalš ı́ tematické
suvený ry na pamá tku z mıśta, kde se
to permonık
́ y jen hemž ı.́
Na své si v parku př i jdou i dě ti
př e dš kolnı́ h o vě ku, pro které je
p ř i p r a v e n a p o h á d k o v á h r a
O Ztraceném permoníkovi, za
kterou je č eká hezká permonická
medaile.
A pokud po své dobrodruž né cestě
dostanete hlad, nenı́ nic jednoduš šıh
́ o, než se odmě nit ve
stylové Hornické kantý ně a Kavá rně ve vě ži dobrý jıd
́ lem a
pitım
́ . Obč erstvenı́ je př ipravová no vž dy č erstvé a s nejvě tš ı́
peč livostı.́ Velký dů raz klademe i na vý bě r jıd
́ el tak, abychom
uspokojili chuťové buň ky vš ech naš ich ná vš tě vnık
́ ů .

A vý kyvy poč ası?́ Ani ty vá s nemusı́ zaskoč it. V horký ch dnech
se mů ž ete osvě žit v př ıŕodnım
́ biotopu nazvané m Dů lnı́ jezero
a po cestě bludiš tě m také jemnou vodnı́ mlhovinou. Ani pá r
deš tivý ch kapek nemusı́ bý t př eká ž kou. Zá bavu najdete v
sopce, pralese, Verš tatu – hornické dı́lně , ve š tolá ch a k
dispozici je i celá tě žnı́ vě ž, kde si jistě najdou zá bavu malı́ i
velcı́ . Je zde umı́ s tě no permonické kino s pohá dkou
namluvenou oblıb
́ ený m hercem Petrem Ná rož ný m, herna,
muzeum oslavanský ch pově stı́ i vyhlıd
́ ka s nauč ný m ilmem o
historii i souč asnosti Rosicko-oslavanské ho revıŕu.
N e m á te d ě t i , n e b o s i o d n i c h
potř ebujete odpoč inout? Nevadı́,
vezmě te partu př átel a př ijďte si
spolu zahrá t interaktivnı́ hru Magic
permon pro dospěláky. Zahrá t si ji
m ů ž e t e v t ý m u , p á r u , n e b o i
jednotlivě . A když se do parku vydá te
ve stá tnı́ svá tek č tvrtek 28. 9., č eká
Vá s Speká č kobranı́ - soutě ž o nej
š peká č ek a v sobotu 28.10. také akce
Permon cup 2017 – tradič nı́ soutě ž v
netradič nıćh disciplın
́ á ch.
Zá ř ı́ a ř ıj́en má me otevř eno kaž dý vık
́ end a stá tnı́ svá tek od
10.00 do 18.00 hod. (v sobotu 23.9. bude otevř eno pouze
dopoledne).
Více informací naleznete na www.permonium.cz

Kontakty:
Padochovská 31, 664 12 Oslavany
tel.: +420 546 492 215 | pokladna
tel.: +420 546 492 219
mobil: +420 724 380 529
e-mail:hermanova@st-os.cz
www.permonium.cz
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NENECHTE SI UJÍT...
VYSTAVA

Není dítka
bez medvídka
Muzeum v Ivanč icıćh

21.11.2017 - 14.01.2018
*
Historie a souč asnost
oblıb
́ ené dě tské hrač ky

ADVENT V IVANČICÍCH
***

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Kaž doroč nı́ slavnostnı́ rozsvě cová nı́
vá noč nıh
́ o stromu s doprovodný m kulturnım
́
programem ve spoluprá ci s mıśtnım
́ i
neziskový mi organizacemi.
Kdy: 1. prosince (pátek)
Kde: Palackého nám. Ivančice
*

ADVENTNÍ PÁTKY NA NÁMĚSTÍ
Mů ž ete se tě šit na klasickou moravskou
zabıj́ač ku, poslednı́ farmá ř ské trhy, letnı́ kino
v zimě nebo akci Pozvi souseda na…
Kdy: 8., 15., 22. prosince (pátek)
Kde: Palackého nám. Ivančice

ČERTOVSKÝ ZÁMEK
V OSLAVANECH 2017
Kaž doroč ně v obdobı́ kolem svá tku svaté ho Mikulá š e se na
oslavanské m zá mku koná Certovský zá mek s Vá noč nı́ m
jarmarkem. Nejinak tomu bude i v letoš nım
́ roce. V sobotu 2.
prosince od dopolednı́ch hodin budou na hlavnı́m ná dvoř ı́
nabı́ z eny tradič nı́ př edvá noč nı́ a vá noč nı́ produkty od
nejrů zně jš ıćh laskomin pro dě ti i dospě lé př es vá noč nı́ vý robky po
dekorativnı́ př edmě ty.
Na zá mku budou otevř ena vš echna muzea a pro malé ná vš tě vnık
́ y
v doprovodu rodič ů vypukne v odpolednıćh hodiná ch zkouš ka
odvahy v ně kolika pekelný ch mı́stnostech, kde budou muset
proká zat svoji stateč nost a nebojá cnost. Po absolvová nı́ vš ech
pekel pak budou vš ichni odmě ně ni malý mi sladkostmi a ti nejhodně jš ı́ i dá reč kem z rukou samotné ho Mikulá š a jeho
doprovodu, zlatovlasé ho Andě la. Na bá ječ nou nadıĺku a př ıj́emné zá ž itky se mohou tě šit vš echny dě ti z Oslavan i okolı́ a stejně
tak i ná vš tě vnıći naš eho mě sta, kteř ı́ př ijedou jako vž dy speciá lnım
́ parnım
́ vlakem.
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Přehled nejvýznamnějších akcí
ZÁŘÍ
1. 9. Dolnı́ Kounice
Koncert vážné hudby
2. 9. Dolnı́ Kounice
Podoblastní nominační výstava
Znojemské podoblasti
2. 9. Dolnı́ Kounice
Historické slavnosti Rosa coeli
2. 9. Ivanč ice
Koloběh dvojic
9. 9. Ivanč ice
O vančickej profesák - SVČ
9. 9. Cuč ice
Rozmarýnové hody
9. 9. Dolnı́ Kounice
Středověké darovací trhy
9.-10. 9. Ivanč ice
Dny evropského dědictví
(otevření památek v Ivančicích)
9.-10. 9. Oslavany
Oslavanské historické slavnosti
15.-17. 9. Ně mč ič ky
Krojované hody
16.-17. 9. Moravské Brá nice
Rozmarýnové hody
22.-23. 9. Ivanč ice
Svatováclavské trhy a Grilfest
(Sobota)
22. 9. Nová Ves
Stavění máje
23. 9. Nová Ves
Rozmarýnové hody
23. 9. Dolnı́ Kounice
Svatováclavské hody
24. 9. Ivanč ice
Ukončení cyklistické sezony
„Buskin trasa"
28. 9. Oslavany
Zamykání Templářské cyklostezky
28. 9. Ivanč ice
Ivančická hodinovka
29. 9. Ně mč ič ky
Podzimní tvoření a lampiónový průvod

ŘÍJEN
1.-2. 10. Nové Brá nice
Rozmarýnové hody
1. 10. Hlın
́ a
Drakiáda u rozhledny
1. 10. Ivanč ice
15. drakiáda
6. 10. Ivanč ice

září-prosinec
PROSINEC
1. 12. Ivanč ice
Adventní pátek/Rozsvěcení ván. stromu

2. 12. Hlın
́ a
Průvod andělů na Hlíně
2. 12. Oslavany
Čertovský zámek s vánočním jarmarkem

3. 12. Oslavany

Výstava „Z luk a hájů“ / 6.10.–6.11. 2017

Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí

7. 10. Oslavany
XXXVII. oslavanský podzimní kros
7. 10. Dolnı́ Kounice
Dolnokounická drakiáda
14.-15. 10. Ketkovice
Havelské hody
15. 10. Ivanč ice
Záchranáři v akci
22.10. Nová Ves
Setkání seniorů
28.10. Nová Ves
Pohodová zábava
28.-29. 10. Moravské Brá nice

3.12. Ketkovice

Podzimní výstava drobného zvířectva

29. 10 Dolnı́ Kounice
Ukončení turistické sezony
LISTOPAD
3. 11. Ivanč ice
Bene iční koncert s Pavlem
Helanem na podporu pacientů LDN
3. 11. Oslavany
Cesta za světýlkem–lampiónový průvod

11. 11. Dolnı́ Kounice
Taneční zábava se skupinou Dolňáci
21.11.2017-14.1.2018 Ivanč ice
Není dítka bez medvídka (vý stava)
25. 11. Cuč ice
Setkání se seniory
25. 11. Dolnı́ Kounice
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční jarmark
26. 11. Nová Ves
Rozsvěcení vánočního stromu
26. 11. Ketkovice
Adventní vystoupení před radnicí

Adventní vystoupení Podhoráckého souboru

3. 12. Cuč ice
Rozsvícení vánočního stromu
5. 12. Ivanč ice
Mikuláš na městě
8. 12. Ivanč ice
Adventní pátek
9. 12. Dolnı́ Kounice
Mikulášská nadílka
9. 12. Cuč ice
Mikulášská nadílka v kostele
10. 12. Hlın
́ a
Adventní koncert v kostele sv. Kunhuty

15. 12. Ivanč ice
Adventní pátek
16. 12. Dolnı́ Kounice
Adventní koncert
22. 12. Ivanč ice
Adventní pátek
23. 12. Ně mč ič ky
Vánoční koncert v kostele
24. 12. Hlın
́ a
Vánoční zpívání u kostela sv. Kunhuty
24. 12. Dolnı́ Kounice
Vánoční mše
24. 12. Moravské Brá nice
Setkání u Jihlavky
26. 12. Cuč ice
Vánoční besídka v kostele sv. Jakuba
31. 12. Ketkovice
„Svařák“ na radnici
31. 12. Moravské Brá nice
Silvestrovská zábava s Ozonem

Každý měsíc aktuální přehled akcí

!!

!

Zajım
́ ajı́ vá s akce a udá losti konané ve vaš em okolı,́ rá di byste se vydali za
kulturou a zá bavou, ale nevıt́e, kam vyrazit? Nechte se inspirovat měsíčním
přehledem akcí, který kaž dý mě sıć Centrum společ ný ch služ eb zveř ejň uje
na svý ch facebookový ch ( /mikroregionivancicko) a webový ch strá nká ch
(www.ivancicko.com).
Pokud i vy nějakou veřejnou akci pořádáte a přejete si ji do přehledu akcí zařadit, rádi ji
zveřejníme. Základní informace o této akci nám můžete zaslat vždy do 25. dne předchozího
měsíce, a to na email zemanova@ivancicko.com.
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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
E-mail: info@svcivancice.cz
www.svcivancice.cz
www.icmivancice.cz
ICM a FreeZ klub, Ivančice, po-ne 14:00-18:00
Kónus klub, Dolní Kounice, po-pá 15:00-18:00
New Bej Club, Nové Bránice, po-pá 15:00-19:00
Základní umělecká škola A. Muchy
Palacké ho ná m. 27, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 660, mobil: 732 369 174
E-mail: zusamibo@volny.cz
www.zus-ivanč ice.cz
IVANČICE - MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Mateřská škola Na Úvoze Ivančice
Na Uvoze 1, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 504
msnauvozeivancice@seznam.cz
Mateřská škola Chřestová Ivančice
Chř estová 17, Ivanč ice 664 91
Tel.: 546 451 367
E-mail: ms_chrestova_ivancicep@seznam.cz
www.mschrestova.cz
Základní škola a mateřská škola Ivančice-Řeznovice
Reznovice 88, 664 91 Ivanč ice
Tel: 546 451 114
E-mail: zsreznovice@iol.cz
www.zsreznovice.org
Základní a mateřská škola Ivančice-Němčice
www.zsnemcice.cz
E-mail: zsnemcice@seznam.cz
Zá kladnı́ š kola - Skolnı́ 230/34, 664 91 Ivanč ice-Ně mč ice,tel.: 546 451 980
Mateř ská š kola - Ně mč ice 92, tel.: 546 451 468 / Alexovice - Tová rnı́
168/16, tel.: 546 452 408, e-mail: msalexovice@seznam.cz

www.ivancicko.com

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

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

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

Úřední hodiny:
Po 08:00-12:00, 14:00-18:00
St 08:00-12:00, 14:00-18:00

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

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

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

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 16:15-20:00
Základní škola a mateřská škola Nová Ves
Nová Ves 18, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 423 202 (ZS), 546 423 225 (MS)
E-mail: zsamsnovanve@seznam.cz
www.zsamsnovaves.cz
Česká pošta
Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 423 201
Otevírací doba:
Po, St 07:30-9:30, 13:00-17:30
Ut, Ct 07:30-9:30, 13:00-16:00
Pá
07:30-9:30
Bazén - školní sportovní areál Nová Ves
Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 425 411, 546 423 268
www.novaves-bv.cz
Otevírací doba:
Po, St, Pá 14:00-21:00
Ut
14:00-19:00, 19:30-20:30 vodnı́ intervalové cvič enı́
Ct
14:00-19:00, 19:15-20:00 aquaaerobic
So, Ne
10:00-21:00

NOVÉ BRÁNICE
Obecní úřad Nové Bránice
Nové Brá nice 7, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 621
E-mail: 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
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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

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

ź

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

Úřad práce Ivančice

www.ivancicko.com

Psychologická ambulance - PhDr. Jaroslava Strmisková
Siroká 401/16, 664 91 Ivanč ice
Tel.: 546 451 251

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.

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

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

ź

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

DPS - Dům s pečovatelkou službou Ivančice

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.

ź

ź

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

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

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

Pedagogicko-psychologická poradna Ivančice
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
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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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́ OPZ.

16

