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Informace o činnosti Mikroregionu Ivančicko
Vá ž enı́ č tená ř i, do rukou se vá m dostá vá
druhé vydá nı́ Zpravodaje Mikroregionu
Ivanč icko, a protož e je to prvnı́ vydá nı́
v roce 2017, chci vá m nejprve popř át
pevné zdravı́ a vš echno dobré . Př eji vá m
také , aby se vá m dobř e ž ilo v naš em
regionu, k č emuž se budeme snaž it naš ı́
č innostı́ maximá lně př ispě t.
J e z a n á m i r o k 2 0 1 6 , k t e r ý b y l
pro Mikroregion Ivanč i cko v mnoha
smě rech př elomový. Od lé ta loň ské ho
r o k u z a č a l o f u n g o v a t C e n t r u m
společným služeb a ná š Mikroregion se
vydal na cestu plné profesionalizace.
Tomu odpovıd
́ á i rozsah č innosti, který se
oproti př edchozım
́ roků m vý razně zvý šil.
Konkré tně , bylo ú silı́ př i zıśká vá nı́ dotacı́
a g r a n t o v ý c h p ř ı́ s p ě v k ů , n e j e n
pro samotný Mikroregion, ale i pro jeho
č l e n s k é o b c e . K a n c e l á ř C e n t r a
společ ný ch služ eb pomohla obcı́ m
i jiný m subjektů m (spolky, š koly) zıśkat
granty a dotace v ř ádech stovek tisıć Kč
(konkré tně vıće než 600 tis. Kč ). Jsme zde
nejen pro subjekty, které chtě jı́ realizovat
veř ejně prospě š né projekty, ale i pro
o b č a ny, p o ku d p o t ř e b u j ı́ p o m o c t
v zá lež itostech, které se tý kajı́ rozvoje
ú zemı́ Mikroregionu, nebo i té mat, které
se tý kajı́ jejich obce. Proto se nevá hejte
na ná s obracet, bude-li to v naš ich
mož nostech, rá di pomů ž eme.
Co jistě mnohé z vá s bude zajım
́ at, je
projekt pořízení domácích
kompostérů. V roce 2015 a 2016
probě hl prů zkum zá jmu o komposté ry
mezi obč any Mikroregionu a na podzim
2016 byla mikroregionem zpracová na a
podá na projektová ž á dost o dotaci z
Operač nıh
́ o programu ž ivotnı́ prostř edı.́
V době , kdy pıś̌i tento ú vodnık
́ , probıh
́ á
hodnocenı́ naš eho projektu a bohuž el

nemá me ješ tě zprá vu o tom, zda naš e
ž á dost uspě la a bude podpoř ena k
inancová nı́ . Informaci podá me, co
nejdř ıv́e to bude mož né .
Rok 2016 jsme uzavř eli vydá nım
́ nejen
stolnıćh kalendá ř ů, ale vydá n byl také
nový turistický průvodce, který
pro propagaci cıĺů a zajım
́ avostı́ naš eho
regionu doposud chybě l. Prů vodce byl
s l a v n o s t n ě p o k ř t ě n v r á m c i
meziná rodnı́ h o veletrhu cestovnı́ h o
ruchu Regiontour, který se konal v lednu
2 0 1 7 n a b r n ě n s k é m v ý s t a v i š t i .
Mikroregion se zde př edstavil ve vlastnı́
e x p o z i c i s n o s n ý m s l o g a n e m
„Mikroregion Ivanč icko – krajina tř ı́ ř ek“
a prezentoval vš echny dů lež ité turistické
zajı́mavosti nejen Oslavan, Ivanč ic, ale
celé ho okolı́ . Nezapomeň te, jedna
z dominant turistické ho ruchu naš eho
mikroregionu letos slavı́ 10. vý roč ı́ své ho
otevř enı.́ Ano, je to rozhledna Vl. Menš ık
́ a
na Hlı́ně . Vı́ce informacı́ vá m př iná š ı́
aktuá lnı́ vydá nı́ Zpravodaje.
Co p ro vá s c hys t á M i k ro re g i o n
Ivančicko v roce 2017? Chceme há jit
společ né zá jmy obcı,́ které jsou v naš em
ú zemı́ . Vů č i Jihomoravské mu kraji
společ n ě prosazujeme rekonstrukci
krajské komunikace č . II/152 v ú seku
I va n č i c e - D o l n ı́ Ko u n i c e , k te rá j e
ve š patné m až havarijnım
́ stavu. V rá mci
partnerstvı́ s Nadacı́ CEZ budeme
realizovat projekt „Podpora
společ enské ho ž ivota a zlepš enı́ vzhledu
obcı́ “. Kaž dá č l enská obec, která si
pož ádá , obdrž ı́ od Mikroregionu inanč nı́
podporu na akce typu dě tské dny,
sportovnı́ soutě že, hody apod. Ně které
o b c e p ř ı́ s p ě v e k m o h o u v y u ž ı́ t
i na infotabule, mobiliá r,̌ př ıp
́ . jiné prvky
umı́ s tě né na veř e jné m prostranstvı́ .

C h y b ě t n e b u d e a n i F e s t i v a l
Mikroregionu, který se uskuteč nı́
24.6.2017 na zá mku v Oslavanech.
N a j a ř e s e d ě t i m o h o u t ě š i t
na př edstavenı́ naš eho mobilnı́ h o
dopravnıh
́ o hř iš tě . Poř ıd
́ it chceme i dalš ı́
majetek pro poř ádá nı́ venkovnıćh akcı,́
který bude sdı́ l en mezi obcemi dle
potř eby. Pracovat zač neme na př ıp
́ ravě
projektu cyklotrasy, která v budoucnu
propojı́ Ivanč ice a Dolnı́ Kounice (vč . obcı́
Moravské a Nové Brá nice). Dá le má me
v zá mě ru poř ıd
́ it technologii na opravu
asfaltový ch komunikacı́ , ta umož nı́
č lenský m obcı́m rychleji, efektivně ji a
hlavně levně ji opravovat vý tluky a
praskliny na silnicıćh. Mě stů m Oslavany
a Ivanč ice i letos př ispě jeme na ú drž bu
c y k l o s t e z k y O s l a v a n y - I v a n č i c e .
V zá sobnık
́ u projektů má me i vzdě lá vacı́
a konzultač nı́ aktivity pro obč any
č l enský ch obcı́ , které by mohly bý t
z a m ě ř e n é n a t é m a t a p r á c e a
zamě stnanosti a pomoc uchazeč ů m
o zamě stná nı́, maminká m po mateř ské
apod. Rozhodně toho bude vıć, co vš e
chystá me, ale mnoho projektů je ve fá zi
p ř ı́ p r a v y a z ı́ s k á v á n ı́ z d r o j ů
k inancová nı́. Co by podle vá s mohl
udě lat Mikroregion k tomu, aby se vá m
lé pe ž ilo? Rá di uslyš ım
́ e vá š inspirujıćı́
ná zor.
Př eji vá m př ıj́emné , tolik oč eká vané , jarnı́
mě sıće. Aktuá lnı́ informace vá m budeme
stá le př iná š et na naš ich webový ch
strá nká ch www.ivancicko.com, tak ná s
nezapomeň te sledovat. Najdete zde
aktuá lnı́ př ehled, co se dě je ve vaš em
nejbliž šım
́ okolı.́
Ing. Bohumil Smutný, BA
manažer Centra společných služeb
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Krajina tří řek na Regiontouru
Mikroregion Ivančicko se v rámci vlastní expozice již podesáté v řadě prezentoval na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu Regiontour, který se konal od 19. do 22. ledna 2017 na brněnském výstavišti. Motto letošní
expozice znělo: „Mikroregion Ivančicko – krajina tří řek“.

U

ž z dá lky expozice lá kala hosty k ná vš tě vě stá nku
netradič nı́ m cyklovozem a dř evě ný m smě rový m
ukazatelem z dıĺny umě lce Josefa Zahradnık
́ a a velkoploš ný mi
tematický mi fotogra iemi zobrazujı́ c ı́ m i atraktivity
Mikroregionu Ivanč icko. Prostř ednictvı́m stá nku o ploš e
30 m² propagovaly mě sta Ivanč ice a Oslavany vlastnı́ zajım
́ avé
turistické cıĺe, služ by i nově vydané informač nı́ materiá ly.
Na pultu stá nku tak ná vš tě vnıći mimo jiné naš li novou mapu
se zá kresem vš ech oslavanský ch tematický ch cyklotras,
praktický př ehled vý znamný ch akcı́ konaný ch v Mikroregionu
Ivanč icko v roce 2017, nebo nové propagač nı́ tiskoviny
vydané k oslavě 10. vý roč ı́ otevř enı́ rozhledny Vladimı́ra
Menš ık
́ a na Hlın
́ ě , která probě hne 30. dubna 2017. Souč ástı́
prezentace stá nku byl tradič ně i Mě stský oslavanský pivovar,
který nabıd
́ l kromě vš ech svý ch pivnıćh speciá lů v lahvıćh
také č epované pivo. Zkrá tka nepř iš li ani milovnıći vın
́ a, ti
mohli ochutná vat vzorky z nabıd
́ ky vın
́ od ivanč ické ho vinař e
Romana Komarova.
Oč eká vanou udá lostı́ letoš nıh
́ o Regiontouru bylo slavnostnı́
př edstavenı́ a kř est nové ho Turistické ho prů vodce
Mikroregionu Ivanč icko vydané ho za inanč nı́ podpory
Nadace CEZ a Jihomoravské ho kraje. Slavnostnı́ kř est probě hl
za ú č asti př edstavitelů mě st Oslavany, Ivanč ice, Mikroregionu
Ivanč i cko a tiskové ho mluvč ı́ h o Skupiny CEZ Jaderné
elektrá rny Dukovany Jiř ı́ho Bezdě ka. Zpestř enı́m kř tu byl
doprovodný program v podobě vystoupenı́ maž oretek a dıv́č ı́
taneč nı́ skupiny, jež zajistilo Stř edisko volné ho č asu Ivanč ice.

Bě hem koná nı́ celé akce navš tı́ v ilo vý stavnı́ stá nek
Mikroregionu Ivanč icko mnoho ná vš tě vnı́ků z ř ad laické
i odborné veř ejnosti, mezi nimiž nechybě la ani zá stupci
Jihomoravské ho kraje vč e le s hejtmanem Bohumilem
Simkem. Uč ast na veletrhu cestovnıh
́ o ruchu neslouž ı́ pouze k
samotné turistické propagaci regionu, ale je zá roveň
př ıĺež itostı́ k navá zá nı́ nový ch cenný ch kontaktů a zıśká nı́
př ım
́ ý ch informacı,́ kterou media, jako je internet, nemohou
stá le zcela nahradit.
I př esto, ž e Mikroregion Ivanč icko neoplý vá tolika
vý znamný mi pamá tkami, jako ně které jiné č eské destinace a
velká mě sta, má v cestovnım
́ ruchu co nabıd
́ nout a na co nové
ná vš tě vnık
́ y nalá kat do té to krá sné a rozmanité krajiny tř ı́ ř ek.
Děkujeme všem partnerům a členským obcím Mikroregionu
Ivančicko za podporu akce.
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Turisté se dostanou k rodišti básníka

B

ISKOUPKY – Jihomoravské Biskoupky u Ivanč ic
zrekonstruovaly most, který obec spojuje s druhý m
bř ehem ř eky Jihlavy a š iroký m okolı́m. Pů vodnı́ most byl
v havarijnım
́ stavu a hrozilo jeho uzavř enı.́ Na opravu mostu,
který využ ıv́ajı́ i turisté mıŕ̌ıćı́ do rodiš tě bá snık
́ a Vıt́ě zslava
Nezvala, př ispě la Nadace CEZ č ástkou 300 000 korun. Most
v Biskoupká ch je jediná spojnice př es ř eku Jihlavu v š iroké m
okolı́. Pů vodnı́ dř evě ná mostovka dosluhovala a bez jejı́
vý mě ny by most musel bý t uzavř en. Př i cestě do dva kilometry
vzdá lený ch Hrubš ic by lidé museli cestovat př es Ivanč ice a
absolvovat cestu dlouhou 16 kilometrů . Vý razně by se
obyvatelů m Biskoupek protá hla i cesta do nedaleké ho
Moravské ho Krumlova, donedá vna sıd
́ la Slovanské epopeje
od ivanč ické ho rodá ka a secesnıh
́ o malıŕ̌e Alfonse Muchy.
Most hodně využ ıv́ajı́ turisté smě řujıćı́ do rodiš tě slavné ho
bá snık
́ a Vıt́ě zslava Nezvala. Př ipomın
́ á ho busta na mıśtnı́

zá kladnı́ š kole, která je zá roveň i jeho rodný dů m.
Př es opravený most vede i templá ř ská cyklostezka k nedaleké
zř ıćenině hradu Templš tejn.

Starosta Biskoupek Josef Benda

Nový turistický průvodce Mikroregionu Ivančicko

M

ikroregion Ivanč icko vydal na konci roku 2016 nové ho Turistické ho prů vodce. Jeho
slavnostnı́ kř est probě hl v lednu 2017 na veletrhu Regiontour v Brně .

Podobná propagač nı́ publikace doposud Mikroregionu chybě la. Prů vodce má slouž it
k zá kladnı́ prezentaci a propagaci, má pomoci turistovi rychle se zorientovat v tom, co
nejzajı́ m avě jš ı́ h o mu Mikroregion Ivanč i cko mů ž e z hlediska turistický ch cı́ l ů
a pravidelně poř ádaný ch akcı́ nabıd
́ nout. Jeho obsah nenı́ rozdě len dle jednotlivý ch obcı,́
ale podle tematický ch kategoriı,́ jako jsou Př ıŕodnı́ zá ž itky a zajım
́ avosti, Vý lety na kolech,
Gurmá nské a kuliná ř ské zá ž itky, Muzejnı́ expozice a pamá tky, Zvyky a tradice. Souč ástı́ je
také př ehled restauracı,́ hospod, kavá ren, cukrá ren a ubytovacıćh zař ıźenı́ na ú zemı́
Mikroregionu.
Brož ura je vydá na v praktické m formá tu A5 a celkem má 31 stran. Kromě informacı́
o turistický ch cıĺech a mnoha fotogra iı́ obsahuje také mapu s popisem a zá kresem vš ech
č tyř okruhový ch cyklotras Jihozá padnıh
́ o Brně nska (Hornická , Templá ř ská , Energetická
a Pivovarská cyklotrasa). Vydá nı́ prů vodce bylo mož né př edevš ım
́ dık
́ y inanč nım
́ u
př ıśpě vku z Nadace CEZ a př ıśpě vku z Jihomoravské ho kraje.

Titulní strana turistického průvodce

Turistický prů vodce je dostá nı́ na KIC Ivanč ice, KIS Oslavany, TIC Dolnı́ Kounice,
na obecnıćh ú ř adech č lenský ch obcı́ a v neposlednı́ ř ade v kancelá ř i CSS Mikroregionu
Ivanč icko.

FESTIVAL MIKROREGIONU 2017
SOBOTA 24.6.2017 ZÁMEK OSLAVANY

KA
POZVÁTUNP ZDARMA
VS

Akce plná muziky, soutěží, her a zábavných vystoupení.
Mikroregion Ivančicko všechny zve na druhý ročník Festivalu Mikroregionu, který se letos uskuteční
v sobotu 24.6.2017 v krásném prostředí oslavanského zámku.
Prezentace obcí Mikroregionu Ivančicko a místních kulturních, sportovních a dalších zájmových spolků a organizací.
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Zajímavosti z Mikroregionu

Dolnokounické sklepy se letos opět otevřou návštěvníkům,
uskuteční se druhé putování Za kounickou Frankovkou
Vinaři v nejbližším okolí Brna opět přivítají návštěvníky v rámci akce Za kounickou Frankovku, jejíž druhý
ročník se uskuteční 27. května. Akce se opět zúčastní vinaři z Dolních Kounic, Moravských a Nových Bránic
a Trboušan. Čtrnáctikilometrovou trasu můžou návštěvníci zdolat pěšky, na kole či využít bezplatnou
kyvadlovou dopravu. Loni akci navštívilo přes 500 návštěvníků a rozlilo se více než 400 litrů vína.
„V letošním ročníku se budeme snažit
především posílit kyvadlovou dopravu
a zlepšit značení mezi jednotlivými
sklepy. Vzhledem k rozsahu akce
začínáme s přípravami už teď, abychom
v š e s t i h l i v t e r m í n u . Ta k é v í c e
zapracujeme na propagaci, aby se o akci
dozvědělo co nejvíce lidí," prozradil
z a o r g a n i z á t o r y R a d e k S u s t a .
Ná vš tě vnık
́ ů m nabıd
́ ne svá vın
́ a př es 40
vinař ů na vı́ c e než 20 stanoviš tı́ c h.
Jednotlivá stanoviš tě budou rozmıśtě ná
nejenom ve vybraný ch sklı́pcı́ch, ale
také na dolnokounické m ná mě stı́ .
Kromě vı́ n a bude na stanoviš tı́ c h
př ipravené také obč erstvenı́ z mı́stnı́
produkce.
Stejně jako loni, ani letos nebude chybě t
kyvadlová doprava mezi obcemi.
Ctrná ctikilometrová trasa se vš ak dá
také projet na kole nebo zvlá dnout
pě šky. „Je pravda, že ke konci se mi už
pletly nohy. Celou trasu jsme ale
s manželkou zvládli po svých
a nemůžeme si to vynachválit. Vyšlo

TIP

krásné počasí a krajina v okolí Dolních
Kounic je zkrátka malebná. Letos určitě
nebudeme chybět,” pochvaluje si akci
Tomá š Seidl z Brna. Loň ský roč n ı́ k
Za kounickou Frankovkou př ilá kal
na 500 ná vš tě vnı́ k ů , který m vinař i
rozlili vıće než 400 litrů vın
́ a. Dalš ıćh
zhruba 200 litrů si milovnı́ c i vı́ n a
odnesli v lahvıćh zakoupený ch př ım
́ o
u vinař ů.

Hlavnım
́ tahounem akce bude zejmé na
Frankovka, která je v té to oblasti
vyhlá š ená . „Dolnokounická Frankovka se
díky svým kvalitám dovážela i na Pražský
hrad. Je charakteristická svou

(Článek poskytl Přemysl Kos, člen spolku
Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737)

KDY A KAM ZA VÍNEM V MIKROREGIONU IVANČICKO

18. 3. TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN V DOLNÍCH KOUNICÍCH

Kde: Zámek Dolní Kounice, prostory sýpky
Vın
́ a roč nık
́ u 2016 od mıśtnıćh i př espolnıćh vinař ů. Zač átek
vý stavy v 14 h, vyhlá š enı́ a draž ba š ampionů v 17 h. Zahraje
Cimbá lová muzika z Milotic.
6. 5. SVATOGOTHARDSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI

Kde: Masarykovo náměstí, Dolní Kounice
K ochutná vce vıće jak 300 vzorků vın
́ od vıće než 100 vinař ů.
Remeslný jarmark, obč erstvenı,́ program pro dě ti.
27. 5. ZA KOUNICKOU FRANKOVKOU

Kde: Vinné sklepy Dolní Kounice, Moravské Bránice, Nové
Bránice a Trboušany
Mezi jednotlivý mi obcemi kyvadlová doprava.

2. 9. NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ZNOJEMSKÉ VINAŘSKÉ
PODOBLASTI 2017

Kde: Kulturní dům Dolní Kounice
Vý stava vı́ c e než 250 vzorků vı́ n z nominač n ı́ soutě ž e
znojemské vinař ské podoblasti.
Vý stava probıh
́ á soubě žně s Historickými slavnostmi Rosa
coeli. Kulturnı́ program, š iroká ochutná vka regioná lnıćh vın
́ ,
historický jarmark, program pro dě ti.
22.-23. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ TRHY

Kde: Palackého náměstí, Ivančice
Prodej burč áku od mıśtnıćh vinař ů. Remeslné trhy, kulturnım
́
programem. V sobotu Grilfest.

26. 8. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ „SKLEP NA VYHLÍDCE”

Kde: Sklep Na Vyhlídce, Nové Bránice
Zač átek v 16 h, vstupné 250 Kč /osobu, v ceně sklenič ka
na vın
́ o, neomezená konzumace vın
́ a a obč erstvenı.́ Zahraje
cimbá lová muzika.
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mineralitou, výraznou ovocitostí
a vyšším extraktem a barvou. Frankovka
nechutná od místních vinařů nikdy
stejně. Doporučuji proto rozložit síly tak,
aby návštěvníci stihli ochutnat co nejvíc
vzorků,” doporuč uje vinař Tomá š Kubık
́ .
Nebudou vš ak chybě t ani dalš ı́ klasické
odrů dy jako např ık
́ lad Veltlın
́ ské zelené ,
R u l a n d s k é š e d é , S a u v i g n o n ,
Svatovavř inecké nebo Modrý Portugal.
Putová nı́ Za kounickou Frankovkou
p o ř á d á m ı́ s t n ı́ v i n a ř s k ý s p o l e k
Bratrstvo vinař ů a kopá č ů 1737. „Akce
takového charakteru v okolí chyběla.
Klasických ochutnávek vín je tu dostatek,
ale návštěvníci jsou při nich ochuzeni
o charakteristickou atmosféru
moravských sklípků. Za kounickou
Frankovkou tak nabízí jedinečnou
možnost poznat nejenom dobrá vína, ale
také lidi, kteří je vyrábí, a prostředí,
ve kterých vznikají,” uzavř el organizá tor
Radek Susta.

Sklep Na Vyhlídce
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Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně slaví 10 let
od svého otevření
Letos v dubnu je to již 10 let od doby, kdy se mohli návštěvníci poprvé rozhlédnou do široké krajiny z rozhledny
Vladimíra Menšíka na Hlíně. Pojďme si zároveň s tímto výročím připomenout, jak to všechno začalo, kam až
sahá historie rozhleden na Hlíně a jak to s rozhlednou vypadá dnes.
Rozhledna Vladimíra Menšíka aneb jak to začalo…
V roce 2001 se dohodlo mě sto Ivanč ice, obec Hlın
́ a a Klub č eský ch turistů , ž e společ ně postavı́
na Hlın
́ ě rozhlednu. Stavba se mě la inancovat ze sbıŕek, darů obč anů a sponzorů . Rozhledna
mě la né st jmé no ivanč ické ho rodá ka Vladimıŕa Menš ık
́ a. 27. kvě tna 2001 se uskuteč nil
slavnostnı́ akt, př edstavenı́ a symbolický poklep zá kladnıh
́ o kamene budoucı́ rozhledny,
na které se dostavilo vıće než 200 ú č astnık
́ ů a také vý znamné osobnosti.
Klub č eský ch turistů , spolu s př edstaviteli mě sta Ivanč ice a obce Hlın
́ a, uspoř ádali v letech
2002, 2003 a 2004, vž dy v mě sıći zá ř ı,́ pochod a setká nı́ u budoucı́ rozhledny, kdy informovali
př ıt́omné o vý voji stavby a hlavně o zıśkaný ch inanč nıćh prostř edcıćh. Dne 16. kvě tna 2005 se
zač alo se stavbou betonové ho nosné ho podstavce rozhledny. Samotná rozhledna se zatım
́
tvoř ila ve vý robnı́ hale. 24. srpna 2006 se zač alo s usazová nım
́ rozhledny na betonový
podstavec. Krá tce po postavenı́ rozhledny se zde konalo pá té , poslednı,́ setká nı́ u zatım
́
veř ejnosti nepř ıśtupné rozhledny. A tak od postavenı́ nejstarš ı́ rozhledny na Hlın
́ ě tu po té mě ř
sto letech (př esně po 96 letech) stá la nová rozhledna Vladimıŕa Menš ık
́ a na Hlın
́ ě .
Stavba rozhledny 2006

Slavnostní otevření v roce 2007
K slavnostnı́ m u otevř e nı́ rozhledny doš lo v nedě li 29. dubna 2007.
Pro ná vš tě vnı́ky byl př ipravený bohatý celodennı́ doprovodný program
zakonč ený več ernı́m ohň ostrojem. Celou akci prová zel nebý valý zá jem
ú č astnı́ků , jejichž poč et se odhaduje na 3000. Jen na samotný ochoz
rozhledny toho dne vystoupalo celkem 1820 zá jemců .
Rozhledna dnes
Na podzim 2015 se zač alo s prvnı́ velkou generá lnı́ ú drž bou rozhledny, která
spoč ı́ v ala v nový ch venkovnı́ c h ná tě rech, renovaci kovový ch č a stı́
a poš kozený ch okenic, brouš enı́ schodů a kompletnıćh ná tě rech vnitř nıćh
prostor. K tomu se v roce 2016 př idaly ú pravy venkovnıćh prostor rozhledny,
Otevření rozhledny 2007
v rá mci který ch byla napr.̌ vysazena zeleň a postaveny nové lavič ky spolu
s hernım
́ i dě tský mi prvky. Do budoucna má obec v plá nu ve vylepš ová nı́ rozhledny pokrač ovat, a to př idá nım
́ chybě jıćıh
́ o
sociá lnıh
́ o zař ıźenı,́ stá nku s obč erstvenım
́ a pıt́ka.
Věděli jste, že…
Vě dě li jste, ž e nejstarš ı́ rozhledna na již nı́ Moravě byla na Hlın
́ ě ?
Stá vala na vrchu Hlı́ n ské ho kopce naproti Bož ı́ . Byla to vě ž
s kamennou podezdıv́kou, bytelnou trá movou konstrukcı́ a se dvě ma
vyhlı́dkový mi ploš inami. Hornı́ se nachá zela ve vý šce 17 metrů
a kryla ji š indelová stř echa. Rozhlednu
postavil turistický spolek v Ivanč icı́ch
a slavnostně ji otevř el 1. kvě tna 1910.
U r o z h l e d n y s t á l z d ě n ý b u f e t
s obč e rstvenı́ m a veř ejné zá chodky.
V roce 1938 byla ale rozhledna již velmi
zchá tralá , byla v draž bě prodá na
a v kvě tnu té hož roku zboř ena.
Na Hlın
́ ě stá vala také dalš ı́ tř ıp
́ odlaž nı́
rozhledna na kó tě 449 m. V roce 1939
byla zpevně na a zvý šena na pě t podlaž ı.́
Vyprá vı́ se, ž e z nı́ byla vidě t vě ž
Stě pá nské ho dó mu ve Vı́ d ni. Tato
rozhledna triangulač n ı́ h o bodu byla
zboř ena v roce 1944.
Rozhledna na Hlíně z roku 1910

POZV
ÁNK

OSLAVA 10. VÝROČÍ
ROZHLEDNY
Obec Hlína vás srdečně
zve na oslavu 10. výročí
od otevření rozhledny
Vladimíra Menšíka.
Akce s doprovodným
programem proběhne
u rozhledny v neděli
30. dubna 2017.
Rozhledna Vladimíra Menšíka
1. http://www.obec-hlina.cz/40569/historie-stavby-rozhledny
2. http://www.obec-hlina.cz/40280/slavnostni-otevreni-rozhledny
3. http://www.obec-hlina.cz/40597/rozhledny-v-dobe-minule
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Praktické informace

Intenzivní počítačové kurzy na ZŠ TGM Ivančice
Pro ty, kteří si chtějí zlepšit své počítačové dovednosti nabízí ZŠ TGM Ivančice intenzivní „Počítačový kurz
pro začátečníky” a „Počítačový kurz pro mírně pokročilé”.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kurzy jsou urč ené pro ú č astnık
́ y vš ech vě kový ch kategoriı́
Celková dé lka kurzu je 24 hodin
Kurzy probıh
́ ajı́ od 16.00 do 19.00 hod. kaž dé pondě lı́ a č tvrtek mimo
stá tnı́ svá tky a š kolnı́ prá zdniny
ź Cena kurzu je 1680 Kč (tj. 70 Kč /hod.)
ź Ti, kteř ı́ majı́ vıc
́ e dotazů na konkré tnı́ té ma a chtě jı́ pracovat samostatně
se mohou př ihlá sit na Individuá lnı́ kurz (250 Kč /60 min).
ź
ź
ź

PŘIHLÁŠENÍ
ź V kancelá ř i š koly
ź Na tel.: 546 451 236
ź E-mailem: o.nemec@zstgmivancice.cz
ź Na www.zstgmivancice.cz/kurzy

Předpokládané termíny:
Poč ıt́ač ový kurz pro zač áteč nık
́ y - od 27.2. do 30.3.2017
Poč ıt́ač ový kurz pro mıŕně pokroč ile - od 3.4. do 11.5.2017
Individuá lnı́ kurz (dle dohody se zá jemcem – celoroč ně )

ź
ź
ź

Půjčovna kompenzačních pomůcek Eden při Sboru Jednoty
bratrské v Ivančicích
Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích rozšířil svoje služby v oblasti péče o nemocné o možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek. V rámci toho sbor nabízí také kompletní servis, jako je montáž, demontáž, doprava
i zaškolení k užívání pomůcek.
Zač alo to v nemocnici na LDN. Nejdř ıv́e jsme zač ali ná vš tě vami
pacientů spolu s dorostenci. Nynı́ dık
́ y milý m podporovatelů m
mů ž eme v Nemocnici Ivanč ice zamě stná vat tzv. pracovnık
́ y
pro naplň ová nı́ lidský ch potř eb pacientů .
Má me Nemocnici na srdci. A do tohoto kontextu př iš el –
celkem logicky – ná pad založ it pů jč ovnu kompenzač nı́ch
pomů cek (bř ezen 2016). Polohovacı́ postele, protiotlakové
matrace, invalidnı́ vozı́ky, chodı́tka, toaletnı́ ž idle a dalš ı́
pomů cky usnadň ujı́ ž ivot nejen nemocný m, ale i o ně
peč ujı́cı́m. Ně kdy tyto pomů cky zá sadně umož ňujı́ pobyt
nemocné ho v domá cım
́ prostř edı.́
Dık
́ y Bohu a dık
́ y dá rců m má me momentá lně co pů jč it. Clově k
se rá d bez tě chto pomů cek obejde. Když už vš ak př ijde nemoc
nebo zraně nı,́ stá vajı́ se kompenzač nı́ pomů cky dů lež itý mi
pomocnık
́ y.
Tito pracovnıći majı́ č as s pacienty mluvit, chodit s nimi (jsouli toho pacienti schopnı́ ) , pomoci jim se stravová nı́ m ,
hygienou, popr.̌ jim ně co nakoupit. Fungovat tam podobně
jako dalš ı́ blıźký a milujıćı́ př ıb
́ uzný. A fungujı.́
Paralelně se zamě stnanci také rozvı́jı́me akreditovanou
dobrovolnickou služ bu. Dobrovolnı́ci (vě tš inou studentky)
dě lajı́ pacientů m společ nost.
Za nedlouhou dobu existence pů jč ovny jsme zaž ili mnohé
povzbuzenı.́ Např ık
́ lad tehdy, když se př ıb
́ uznı́ chtě li postarat
o své ho př ıb
́ uzné ho, nemohli pomů cky sehnat a u ná s je
sehnali. Zaznamenali jsme i smutné reakce typu: “Skoda, ž e
jsme to nevě dě li dř ıv́e. Mohli jsme naš emu … dř ıv́e ulevit.“
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Půjčovna kompenzačních pomůcek Eden při Sboru
Jednoty bratrské v Ivančicích je Vám k dispozici:
Sı́dlı́me na Komenské ho ná mě stı́ č . 1611/9a, prů chodem
domu Palacké ho ná mě stı́ 12/27 (k zá kladnı́ umě lecké š kole).
V souč asné době disponujeme zá kladnı́ nabı́ d kou
nejpouž ı́vaně jš ı́ c h kompenzač n ı́ c h pomů cek, jako jsou
elektrické polohovacı́ postele, antidekubitnı́ (protiotlakové )
matrace pě nové i nafukovacı́ s kompresorem, invalidnı́ vozık
́ y
vč etně nadmě rný ch, chodı́tka, toaletnı́ a sprchové ž idle,
sedač k y do vany atd. Podle př á nı́ zá kaznı́ k a pomů cku
dovezeme a provedeme zaš kolenı́ pro jejı́ už ıv́á nı.́
Podrobně jš ı́ informace
o pů jč ovně naleznete
na webový ch strá nká ch:
www.pujcovna-eden.cz
na telefonu:
773 071 325, 604 916 965
nebo mů ž ete pů jč ovnu
kontaktovat emailem:
info@pujcovna-eden.cz

Ing. Zdeněk Chotaš, Dis. správce sboru a Přemysl Kos, koordinátor
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Akce v Mikroregionu

Přehled nejvýznamnějších akcí
BŘEZEN
4. 3. Nová Ves
Ostatky
5. 3. Ivanč ice
Let's dance 2017 (SVC)
11. 3. Mě lč any
Turnaj vesnic ve stolním tenise
18. 3. Dolnı́ Kounice
Výstava vín 2017
18. 3. Hlın
́ a
9. ročník koštu slivovice a jiných
pálenek na Hlíně
25. 3. Dolnı́ Kounice
Zahájení turistické sezony
Kláštera Rosa coeli
DUBEN
14. 4.-28. 5. Dolnı́ Kounice
Výstava fotogra ií
22.-23. 4. Oslavany
IX. mezinárodní prodejní výstava
minerálů, drahých kamenů a šperků

22. 4. Oslavany
Oslavanská 50-Memoriál Tondy Šaláta

22. 4. Mě lč any
Železný kačer
23. 4. Ivanč ice
Zahájení cyklistické sezony
„Buskin trasa"
30. 4. Hlın
́ a
10. výročí otevření rozhledny
Vladimíra Menšíka na Hlíně
KVĚTEN
1. 5. Oslavany
Odemykání Templářské cyklostezky
a otevření muzeí na zámku

6.5. Dolnı́ Kounice
Svatogothardské vinařské slavnosti
12.-14. 5 Padochov
23. trampská nota
19.-21. 5. Ivanč ice
Slavnosti chřestu
21. 5. Cuč ice
Pouť sv. Jana Nepomuckého
27. 5. Nová Ves
Dětský den
27. 5. Ivanč ice
Pohádková říše (SVC)
27. 5. Dolnı́ Kounice
Za kounickou Frankovkou
27. 5. Oslavany
Den dětí
28. 5. Dolnı́ Kounice
MDD Kounice v pohybu
ČERVEN
3. 6. Cuč ice
Dětský den
3. 6. Nová Ves
5. ročník Závodu malotraktorů,
4. ročník Fichtl Cupu

3. 6. Hlın
́ a
Den dětí u Rozhledny
3. 6. Moravské Brá nice
Dětský den
9. 6. Dolnı́ Kounice
Koncert Mladí brněnští symfonikové

10. 6. Oslavany
Neckyáda
11. 6. Mě lč any
Antonínské hody
11. 6. Dolnı́ Kounice
Pouť sv. Antonína Paduánského
17. 6. Dolnı́ Kounice
Noční prohlídka
18. 6. Oslavany
Den hudby na oslavanském zámku
23.-25. 6. Dolnı́ Kounice
Kefasfest-hudební festival
moderní křesťanské kultury
24. 6. Oslavany
Festival Mikroregionu
26. 6. Mě lč any
Dětský den
ČERVENEC
1. 7. Padochov
10. velký pivní festival
1.-2. 7. Hlın
́ a
Divadelní představení v přírodě
v lese nad obcí Hlína
5. 7. Ketkovice
Cyrilometodějská pouť/Folklórní
odpoledne
8. 7. Ketkovice
Plaz Ketkaz Cup-turnaj v minikopané

14.-16. 7. Nová Ves
Pouťový víkend
15.-16. 7. Oslavany
310. karmelská pouť
22. 7. Dolnı́ Kounice
Koncert Žalman a spol.
28.-30. 7. Cuč ice
Rio de Čučo CUP
29.-30. 7. Hlın
́ a
Divadelní představení v přírodě
v lese nad obcí Hlína
29.-30. 7. Ivanč ice
Svatojakubská pouť
29. 7. Dolnı́ Kounice
Noční prohlídka
SRPEN
5. 8. Ivanč ice-Letkovice
Cyklistický závod "Letkovský šíp"
12. 8. Ivanč ice-Letkovice
Závod pro děti " Letkovský šípek"
12. 8. Padochov
Rozmarýnové hody
13. 8. Mě lč any
Mladé hody
20.-22. 8. Hlın
́ a
Tradiční rozmarýnové hody

www.ivancicko.com

březen-říjen 2017
26. 8. Oslavany
Vyjížďka po Pivovarské
cyklostezce a Pivní slavnosti
26. 8. Dolnı́ Kounice
Noční prohlídka
26. 8. Mě lč any
„Memoriál Josefa Fuchse”
a "Memoriál Jana Kadaňky"
26. 8. Ivanč ice
Den pro rodinu
26. 8. Moravské Brá nice
Zarážení hory
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
9. 9. Ivanč ice
Horizont startuje - SVČ
9. 9. Cuč ice
Rozmarýnové hody
9.-10. 9. Ivanč ice
Dny evropského dědictví
(otevření památek v Ivančicích)
9.-10. 9. Oslavany
Oslavanské historické slavnosti
15. 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)
23. 9. Nová Ves
Rozmarýnové hody
24. 9. Ivanč ice
Ukončení cyklistické sezony
„Buskin trasa"
28. 9. Oslavany
Zamykání Templářské cyklostezky
28. 9. Ivanč ice
Ivančická hodinovka
ŘÍJEN
1.-2. 10. Nové Brá nice
Rozmarýnové hody
7. 10. Oslavany
XXXVII. oslavanský podzimní kros
14.-15. 10. Ketkovice
Havelské hody
15. 10. Ivanč ice
Záchranáři v akci
28.-29. 10. Moravské Brá nice
Podzimní výstava drobného zvířectva

29. 10 Dolnı́ Kounice
Ukončení turistické sezony
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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
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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: Ct 17:00-19:00
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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
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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
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 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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www.ivancicko.com

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

11

Zpravodaj Mikroregionu Ivančicko | březen 2016

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
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www.ivancicko.com

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
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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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