IVANČICE
Ivančice, bývalé královské město, ležící 30 km jihozápadně od Brna,
rodiště světoznámého secesního malíře Alfonse Muchy a vynikajícího
herce a baviče Vladimíra Menšíka, se rozkládají v nadmořské výšce
209 m na soutoku tří řek – Oslavy, Jihlavy a Rokytné. Patří mezi nejstarší města na Moravě, když jejich založení spadá do doby panování
markraběte Vladislava Jindřicha. První písemná zpráva pochází z roku
1221. V 16. století se staly Ivančice centrem kulturního vzepětí, kdy zde
působili čeští bratři a biskup Jan Blahoslav. V 19. století se zapisují do
dějin jako důležité středisko národního obrození, vzdělání a proslavují
se také pěstováním chřestu.
Město je významné z hlediska historického, a je přirozeným kulturním, společenským a správním centrem. Skládá se ze sedmi místních
částí, z nichž Alexovice, Němčice a Letkovice jsou spojeny s centrem
a místní části Budkovice, Hrubšice a Řeznovice leží vzdáleněji. Ivančice
jsou obcí s rozšířenou působností, která spravuje šestnáct obcí s téměř
23 000 obyvateli.

koná o víkendu nejbližším svátku sv. Jakuba, tedy okolo 25. července.
Dny památek otevírají každoročně na začátku září na celý víkend památky, které jsou běžně v průběhu roku veřejnosti nepřístupné. Jedná
se zejména o kapli sv. Jakuba, židovský hřbitov, kostel Nanebevzetí
Panny Marie, kapli sv. Petra a Pavla v Řeznovicích, kapli Nejsvětější
trojice, památník A. Muchy - sklepení, památky Jednoty bratrské a židovskou synagogu.
Svatováclavské trhy jsou neodmyslitelně spjaty s prodejem burčáku
od místních vinařů, tradičními řemeslnými trhy, kulturním programem
a Grilfestem, který se těší velké oblibě. Akce se koná vždy na konci září
okolo svátku sv. Václava 28. září, o víkendu (pátek, sobota).
Advent v Ivančicích je spojen s tradicí rozsvěcování vánočního stromu
na začátku adventu, kterou pořádá KIC Ivančice ve spolupráci s občanskými sdruženími a školami.

Partneři cyklostezky:
Navštivte významné památky a expozice v Ivančicích
Dominantou náměstí je gotický farní chrám Nanebevzetí Panny
Marie se svojí 53 m vysokou věží. Severovýchodně nad městem se nachází kaple Sv. Jakuba, ke které neodmyslitelně patří i křížová cesta.
V místní části Řeznovice najdete románský kostel sv. Petra a Pavla
postavený v polovině 12. st. se svou výjimečnou architekturou. Jeden
ze tří nejstarších židovských hřbitovů v Česku s cennými náhrobky
a novorománskou obřadní síní najdete v Mřenkové ulici. Mezi historickými domy vynikají současná radnice Dům pánů z Lipé a renesanční
budova Památníku Alfonse Muchy. Po českých bratrech zde zůstala
věž kaple, budova bratrské akademie a archeologické vykopávky. Zajímavou technickou památkou je železniční viadukt nad řekou Jihlavou
(výška 42 m) z r. 1870.
Stálé expozice Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy můžete celoročně
navštívit v historické budově Staré radnice (Památník A. Muchy, Palackého náměstí 9). Expozice Vladimíra Menšíka je sestavena z osobních
věcí, rodinných fotografií, dokumentů, fotografií z mnoha filmů, ve kterých známý herec účinkoval. Expozice Alfonse Muchy znázorňuje život
a dílo světoznámého ivančického rodáka – secesního malíře, grafika
a dekoratéra, zakladatele české školy klasického fotografického aktu.

Mikroregion Ivančicko

Nenechte si ujít tradiční ivančické akce
Slavnosti chřestu v Ivančicích konají se ve druhé polovině května
a jsou stále populárnější. Prezentují se zde významné restaurace
z Brna a okolí Ivančic, které v rámci degustační zóny připravují výtečné
chřestové speciality. Součástí je také prezentace regionálních vinařství
na nádvoří radnice.
Svatojakubská pouť koná se již od konce patnáctého století, kdy si
místní postavili poutní kapli sv. Jakuba na výšině nad městem. Tento
den je pro „Vančáky“ tím největším svátkem rodného města. Pouť se
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OSLAVANY

Nová cyklostezka
OSLAVANY - IVANČICE
krajský cyklokoridor
ZNOJEMSKÁ RADIÁLA
5170, Templářská

Převedení Templářské cyklostezky
a cyklotrasy KČT č. 5170
na cyklostezku Oslavany-Ivančice.

původní trasa
nová trasa

Cyklostezka OSLAVANY-IVANČICE
Komunikace pro chodce a cyklisty
Délka 3 200 m
Šířka 3 m, lávka 2 m
Převýšení 16 m
Výstavba 10/2014-4/2015

Město leží jihozápadně od Brna na rozhraní Dyjsko-Svrateckého úvalu a Českomoravské vrchoviny. S Městskou částí Padochov mají 4 700
obyvatel. Údolní niva Oslavy byla osídlena již v době neolitické a bronzové. Procházela zde stezka spojující Balt s Byzancí. První písemná
zmínka je z roku 1104. Historie je úzce spjata s prvním ženským cisterciáckým klášterem na Moravě Údolí sv. Marie (zal. 1225). V 16. stol.
byl přestavěn na renesanční zámek. Vinařskou obec změnila na přelomu 18. a 19. stol. těžba uhlí. Na sklonku 20. stol. byl zavřen důl Kukla
a zrušena tepelná elektrárna.
Dříve hornické město je bránou do krásné přírody v údolích řeky Oslavy a potoků Ketkovského a Balinky. Začíná zde přírodní park Oslava
a nedaleko navazují přírodní parky Chvojnice a Pojihlaví. V meandru
řeky Oslavy pod kopcem Kukla je naučná stezka permokarbonu Boskovické brázdy.
Zažijte Oslavany
Co v Oslavanech prožít, vidět ochutnat....
Karmelská pouť v polovině července má více než třistaletou tradici,
kterou založila v roce 1707 hraběnka Mollartová. Na pouti najdete
atrakce lunaparku, historické tržiště i historická řemesla, kulturní
programy a bohaté občerstvení. Poutní bohoslužby se konají v kostele
sv. Mikuláše.
Oslavanské historické slavnosti každý druhý víkend v září na paměť
vysvěcení kláštera Údolí sv. Marie v roce 1228 za přítomnosti krále
Přemysla Otakara I. a královny Konstancie. Oslavany navštíví královský
pár, olomoucký biskup Robert, celý královský dvůr, probíhají rytířské
turnaje pěší i na koních. Odpolední i večerní královský průvod v historických kostýmech, koncerty skupin a interpretů různých žánrů, historické tržiště a jídla, pití dostatek. Z Brna přijíždí parní vlak.
Akce na oslavanských tématických cyklostezkách. V tradičních termínech se konají společné vyjížďky. Start a cíl je na zámku. 1. května
Odemykání Templářské cyklostezky, poslední sobotu v srpnu vyjížďka
po Pivovarské, v neděli o Historických slavnostech vyjížďka po Hornické a vždy na Václava (28. 9.) Zamykání Templařské cyklostezky.
Renesanční zámek vznikl přestavbou ženského cisterciáckého kláštera v 16. století rodem Althanů. Je zde jedno z největších arkádových
nádvoří v ČR, Hasičské muzeum s koňskými stříkačkami (nejstarší je
dřevěná stříkačka z roku 1802), Muzeum regionu, hornictví a energetiky s rozsáhlou sbírkou rádií, spotřebičů a maketa důlního díla ve skutečné velikosti, od léta 2015 expozice krátkých palných zbraní.
Areál Kukla a Permonium. Areál bývalého dolu Kukla s těžní věží jako
kulturní památkou byl restaurován v roce 2013. V areálu vznikl i zážitkový park Permonium s lanovým centrem a s interaktivní hrou Magic
Permon, řízenou moderními informačními technologiemi. Nádherná je
vyhlídka z těžní věže.
Oslavanské pivo se na zámku vaří od roku 2003. Společnost Městský
zámecký pivovar Oslavany provozuje nový minipivovar od roku 2013
a navazuje na tradici z roku 1547. Vaří spodně kvašená nefiltrovaná
piva plzeňského typu. V Zámecké restauraci můžete ochutnat desítku
Opál, dvanáctku Jantar a polotmavou třináctku Rubín.

Navazující cyklostezky a cyklotrasy z Oslavan a z Ivančic:
NA SEVER:
Tématické okruhové cyklostezky:
- Permoníků
- Hornická
Trasy KČT:
- Znojemská radiála – směr Brno
- č. 5173 Biskoupky – Oslavany - Zastávka
NA JIH:
Trasa KČT:
- Znojemská radiála směr Znojmo
- č. 403 Kramolín – Ivančice - Nové Bránice – Dolní Kounice
		 navazuje na vinařské cyklostezky a Brno - Vídeň
NA ZÁPAD:
Tématické okruhové cyklostezky:
- Templářská
- Pivovarská
- Energetická
Trasa KČT:
- č. 5170 Velká Bíteš – Oslavany - Ivančice – Moravský Krumlov
NA VÝCHOD:
Trasy KČT:
- č. 5171 a krajský koridor Ivančice – Dolní Kounice –
		 – Pohořelice – Ivaň
Tématické okruhové cyklostezky začínající na oslavanském zámku:
Energetická cyklostezka (bílé pásové značení) - délka 48 km
Od historie do současnosti energetiky přes dvě přehrady na řece
Jihlavě.
Hornická cyklostezka (červené pásové značení) – délka 50 km
Od kouzelného údolí Oslavy k Bílému potoku bývalým Rosicko-Oslavanským kamenouhelným revírem za hornickými památkami.
Pivovarská cyklostezka (zelené pásové značení) – délka 60 km
Od Oslavanského zámeckého pivovaru k Pivovaru filmových Postřižin
do Dalešic, údolími řek Oslavy a Jihlavy.
Templářská cyklostezka (modré pásové značení) – délka 39 km
Údolími Oslavy a Jihlavy okolo zřícenin starých hradů Levnov a Templštýn.

Infocentrum Elektrárny Dukovany
PŘIJEĎTE NÁS NAVŠTÍVIT A ZÍSKEJTE INFORMACE
NEJEN O JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ DUKOVANY, ALE TAKÉ
O ENERGETICE OBECNĚ ZÁBAVNOU FORMOU.

www.aktivnizona.cz

