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Mikroregion Ivančicko má občanský průkaz
Vá ž enı́ č tená ř i, ř ık
́ á te si, co je to za nesmyslný titulek?
Př izná vá m, ž e jsem ho ú myslně použ il, abych trochu
upoutal vaš i pozornost. Mikroregion Ivanč icko si totiž v
letoš nım
́ roce slavı́ své 15. narozeniny.
Konkré tně to bylo 7.10.2003, kdy vznikl subjekt
Mikroregion Ivanč icko. Tehdy jej zaklá dalo 8 obcı,́ k dnes jej
tvoř ı́ již celkem 14 obcı́ . Jak si vlastně toto vý roč ı́
př ipomeneme a oslavım
́ e? Centrum společ ný ch služ eb již
nynı́ zač alo př ipravovat ve spoluprá ci s mě stem Dolní
Kounice Festival Mikroregionu, který probě hne
16. června 2018 u klá š tera Rosa coeli, a kam vá s vš echny
srdeč ně zveme. Př ipraven bude bohatý kulturnı́ program
organizacı́ a spolků z obcı,́ hudebnı́ a taneč nı́ vystoupenı,́
koncert kapel Karel Gott Revival Morava a Rock String, ale i
ochutná vka vın
́ dolnokounické oblasti a program pro rodiny
s dě tmi. Dalš ım
́ naš im dá rkem pro vá s k oslavě narozenin
bude vydá nı́ speciá lnıćh kreslených kalendářů č lenský ch
obcı,́ ale ty př ijdou až na zač átku prosince …
Nynı́ mi dovolte krá tce k č innosti Mikroregionu a co
je nové ho. Jednım
́ z prioritnıćh ú kolů , na které m pracujeme,
je cyklostezka Ivančice-Dolní Kounice. V roce 2018
zač neme pracovat na dokumentaci pro ú zemnı́ rozhodnutı́
1. etapy stavby, která se bude tý kat ú seku od ivanč ické ho
ž eleznič nı́ho viaduktu př es obec Moravské Brá nice ke
kamenolomu v Dolnıćh Kounicıćh. Za tım
́ to ú č elem budeme
ž ádat o podporu Jihomoravský kraj.
Mikroregion Ivanč icko se na př elomu roku rozš ıŕ̌il
o 2 nové č lenské obce. Valná hromada v prosinci schvá lila
př istoupenı́ obce Senorady, v ú noru př istoupila obec
Kupařovice. Také malé obce budou mı́t letos mož nost
zapojit se do společ né ho projektu, který m podporujeme
dě nı́ a akce a č erpat prostř ednictvım
́ Mikroregionu dotace
na rů zné akce typu hody, dě tské dny, drobné vybavenı́ apod.
Na co se mů ž ete dá l tě šit? V prů bě hu roku 2018 bychom rá di
ve spoluprá ci s ivanč ický m cykloklubem Cycles Perfecta
zorganizovali projížďku na kolech Mikroregionem a
spojili ji s exkurzemi a pozná nım
́ zajım
́ avý ch mıśt v obcıćh.
O akci vá s budeme vč as ješ tě informovat. Pokud chcete
nač erpat inspiraci, jak založ it své vlastnı́ podniká nı,́ č i lé pe
rozbě hnout irmu, nenechte si ujı́t seminá ř „Podpora

drobného podnikání v regionu“, který navá ž e na 2 realizované
kurzy v Ivanč icıćh a Oslavanech na podzim 2017. Seminá ř se
uskuteč nı́ v Dolnı́ch Kounicı́ch dne 20.3.2018. Z hlediska
administrativnı́ podpory obcı́ letos musı́ m e ř eš it nové
povinnosti v souvislosti s nař ıźenım
́ Evropské ho parlamentu a
Rady EU č . 2016/679, o ochraně fyzický ch osob v souvislosti se
zpracová nım
́ osobnıćh ú dajů a o volné m pohybu tě chto ú dajů
(GDPR). Clenské obce se dohodly, ž e tyto nové povinnosti budou
ř eš it prostř ednictvı́m Mikroregionu Ivanč icko, a proto bude
zř ıźena nová pracovnı́ pozice pově řence pro ochranu osobnıćh
ú dajů . Pově řenec bude zamě stná n Mikroregionem Ivanč icko a
bude zajiš ťovat č innost pově ř ence pro č lenské obce
Mikroregionu Ivanč icko a jejich př ıśpě vkové organizace.
Vá ž enı́ č tená ř i, př ejeme vá m krá sné prož itı́ jarnı́ch
mě sıćů , které bude plné zajım
́ avý ch akcı́ v č lenský ch obcıćh.
Vyraž te tedy ven a pozná vejte, co se dě je i v okolnıćh obcıćh. Nenı́
nad to, obohatit se o nové zajı́mavé zá ž itky. Naš e strá nky
www.ivancicko.com vá s o vš em zajım
́ avé m prů bě žně informujı.́
Pokud chcete vyrazit na hezký vý let do okolı́ a nevıt́e kam,
zastavte se také př edtı́m ve vaš em nejbliž š ı́m turistické m
informač nım
́ centru a pož adujte novou cykloturistickou mapu
Mikroregionu. Vydali jsme ji na př elomu roku a najdete v nı́
mimo jiné také př ehled vš ech nově vybudovaný ch ivanč ický ch
zastavenı,́ které jsou z dıĺny mıśtnıh
́ o umě lce Josefa Zahradnık
́ a.
Doufá me, ž e č innost Mikroregionu i v roce 2018 př ispě je k tomu,
aby s vá m naš em ú zemı́ ž ilo lé pe.
Ing. Bohumil Smutný, BA
Manažer Centra společných služeb

Mikroregion Ivančicko
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Z ČINNOSTI MIKROREGIONU IVANČICKO
Nové cykloturistické mapy
Mikroregion Ivanč icko vydal za inanč nı́ podpory
J i h o m o rav s ké h o k ra j e d l o u h o o č e k á va n é n o vé
cykloturistické mapy. Dů vodem k
jejich vydá nı́ bylo př edevš ım
́ to, ž e
z á s o b y m a p v y d a n ý c h v
př edeš lý ch letech byly již té mě ř
vyč erpá ny a tyto mapy postrá dajı́
j i ž t a k é n ě k t e r é a k t u á l n ı́
informace. Mikroregion Ivanč icko
se př edevš ım
́ od té doby rozrostl o
nové obce (Biskoupky, Ně mč ič ky,
Senorady a Kupař ovice), které ve
„starý ch“ mapá ch nejsou zahrnuty.
Nová ma p a j e v p ra k t ické m
sklá dané m formá tu, kdy jedna
strana zobrazuje celé ú zemı́
Mikroregionu Ivanč icko a na
straně druhé najdeme detailně jš ı́
mapu mě st Ivanč ice, Oslavany a
D o l n ı́ K o u n i c e . K r o m ě
vyznač ený ch turistický ch tras a
c y k l o t r a s m a p a t a k é p ř i n á š ı́ s t r u č n ý p ř e h l e d
nejdů lež itě jš ıćh turistický ch zajım
́ avostı,́ které se nachá zejı́
na ú zemı́ Mikroregionu Ivanč icko.
Mapy byly veř ejně slavnostně pokř tě ny 18. ledna na
meziná rodnı́m veletrhu cestovnı́ho ruchu Regiontour
2018, kde se Mikroregion
Ivanč i cko prezentoval
p ro s t ř e d n i c t v ı́ m své
v l a s t n ı́ e x p o z i c e .
Cykloturistické mapy
jsou k dispozici na vš ech
informač nıćh centrech a
obecnı́ c h ú ř a dech obcı́
Křest mapy na Regiontouru 2018
Mikroregionu Ivanč icko.

Mikroregion Ivančicko má za sebou
účast na Regiontouru 2018

Ve dnech 18. - 21. 1. 2018 se Mikroregion Ivanč icko
prezentoval v rá mci své vlastnı́ expozice na meziná rodnım
́
veletrhu cestovnı́ho ruchu Regiontour 2018 v Brně .
Mottem „Krajina tř ı́ ř ek“, velkoploš ný mi fotogra iemi a
ná paditý m dř evě ný m ukazatelem z dı́ l ny Josefa
Zahradnık
́ a již z dá lky lá kal ná vš tě vnık
́ y z ř ad odborné i
laické veř ejnosti k ná vš tě vě vý stavnıh
́ o stá nku. Zde se
společ ně prezentovala nejen dvě nejvě tš ı́ mě sta
Mikroregionu Ivanč icko, mě sto Ivanč ice a Oslavany, ale k
dostá nı́ byly také propagač nı́ materiá ly informujı́cı́ o
atraktivitá ch v ostatnıćh obcıćh Mikroregionu. V rá mci
akce se Mikroregion Ivanč icko veř ejnosti př edstavil také
na hlavnı́m podiu, kde zá roveň probě hl kř est nový ch
turistický ch map Mikroregionu vydaný ch za inanč nı́
podpory Jihomoravské ho kraje. Doprovodný pó diový
program v podobě vystoupenı́ maž oretek a dvou
taneč nıćh skupin př ipravil Dů m dě tı́ a mlá dež e Oslavany.

Mikroregion Ivančicko podporuje začínající drobné podnikatele v regionu
Ke konci roku 2017 Mikroregion Ivanč icko pro š irokou veř ejnost spustil vzdě lá vacı́
aktivity pod ná zvem „Podpora drobné ho podniká nı́ v regionu aneb Jak vybudovat
fungujıćı́ business.“ Praktické workshopy zamě řené na podporu podniká nı́ v regionu
byly urč e ny zá jemců m o drobné podniká nı́ , rodič ů m na rodič ovské dovolené ,
absolventů m č i např ık
́ lad zruč ný m ř emeslnık
́ ů m. Tuto vzdě lá vacı́ aktivitu Mikroregion
Ivanč icko zrealizoval ve spoluprá ci se spolkem i-Kompas, z.s. za inanč nı́ podpory
Jihomoravské ho kraje. Workshopu v Ivanč icıćh a v Oslavanech se celkem zú č astnila asi
tř icıt́ka zá jemců . Seminá ř vž dy zahá jila odbornice na oblast ú č etnictvı,́ která př ıt́omné
sezná mila s ú č etnı́ a legislativnı́ problematikou vč etně rů zný ch
ná strah a povinnostı́, se který mi se zač ı́najı́cı́ podnikatelé
setkajı.́ V druhé č ásti seminá ř e zkuš ená lektorka pů sobıćı́ 15 let ve vedoucı́ pozici v oblasti obchodu
př edala př ıt́omný m praktické rady, ná pady, postupy ale př edevš ım
́ motivaci k rozjezdu vlastnıh
́ o
podniká nı.́ Pokud ně kdo o té to akci nevě dě l, nebo se nestihl př ihlá sit a tato problematika by jej
zajım
́ ala, bude mıt́ ješ tě jednu š anci, a to V PONDĚLÍ 19. BŘEZNA V DOLNÍCH KOUNICÍCH.
Aktuá lnı́ informace k programu a př ihlá š ku naleznete na strá nce www.i-kompas.cz.

Pokračování na straně 3
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Z ČINNOSTI MIKROREGIONU IVANČICKO
Občané Mikroregionu s příchodem jara dostávají kompostéry
Mikroregion Ivančicko, dobrovolný svazek obcí v současné době distribuuje do svých členských obcí domácí
kompostéry, které byly pořízeny při realizaci projektu Kompostéry a Štěpkovač pro obce Mikroregionu
Ivančicko za inanční podpory Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu
životní prostředí.
Celkem se jedná o 600 komposté rů , které jsou rozdě lová ny dle pož adavků obč anů v
jednotlivý ch obcıćh. Obč ané , kteř ı́ se zapojili již v roce 2016 do prů zkumu zá jmu o
domá cı́ komposté r vyplně nım
́ dotaznık
́ u, jsou nynı́ ve vš ech obcıćh kontaktová ni. Do
konce dubna budou vš echny komposté ry rozdá ny. Na zá kladě smlouvy o vý pů jč ce a
darová nı́ dostá vajı́ obč ané poté pož adovaný typ komposté ru do bezplatné vý pů jč ky po
dobu 5 let, kdy jsou ve vlastnictvı́ Mikroregionu a poté vlastnictvı́ př echá zı́ na obč ana.
Nabıźeny jsou dvě velikosti komposté rů dle pož adavku obč anů a velikosti pozemku.
Zejmé na v malý ch obcıćh, kde je spousta domků se zahrá dkami, se jedná o vý znamnou
pomoc jak lidem, tak obcım
́ .
Vž dy je lepš ı,́ když k likvidaci bioodpadu dojde př ım
́ o na mıśtě jeho vzniku. Dochá zı́ k
ú sporá m i š etrnosti vů č i ž ivotnım
́ u prostř edı,́ protož e odpad nenı́ nutné svá ž et a obč an
tak zıśká vá cenný kompost, který využ ije opě t na zahrá dce. V rá mci projektu byl dá le také
poř ıźen š tě pkovač . Ten je sdıĺen a využ ijı́ jej dle potř eby vš echny obce Mikroregionu
zejmé na nynı́ v jarnı́ sezó ně , kdy dochá zı́ k proř ezá vká m stromů .

REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH PROJEKTOVÝCH PARAMETRŮ
Cílem projektu „Kompostér y a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko“, registrační číslo
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003832, je snížení množství organického odpadu ve směsném komunálním odpadu a
využití organických složek k výrobě kompostu.
Celkové uznatelné ná klady: 2 637 558 Kč (100 %)
Dotace EU: 2 241 924,30 Kč (85 %)
Př ıśpě vek př ıj́emce dotace: 395 633,70 Kč (15 %)

Rıd
́ ıćı́ orgá n: Ministerstvo ž ivotnıh
́ o prostř edı́
Zprostř edkujıćı́ subjekt: Stá tnı́ fond ž ivotnıh
́ o prostř edı́ CR
Př ıj́emce dotace: Mikroregion Ivanč icko

Datum zahá jenı́ realizace projektu: 13. 11. 2017

Datum ukonč enı́ realizace projektu: 28. 2. 2018

MIKROREGION IVANČICKO
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Z ČINNOSTI MIKROREGIONU IVANČICKO
Ochrana osobních údajů ve světle
nového evropského nařízení GDPR
Také Mikroregion Ivanč icko se
př ipravuje na zavedenı́ Obecné ho
nař ıźenı́ o ochraně osobnıćh ú dajů
(GDPR), které zač ne platit 25. kvě tna
letoš nı́ho roku. Toto nař ı́zenı́ EU,
které má zajistit vě tš ı́ ochranu osobnı́ch ú dajů , se
dotkne také celé veř ejné sprá vy vč etně š kolek a š kol. V
souvislosti s GDPR vznikne obcım
́ celá ř ada nový ch
povinnostı,́ mimo jiné ale budou muset vš echny mıt́ tzv.
pově řence pro ochranu osobnıćh ú dajů , který bude mıt́
za ú kol koordinovat a kontrolovat soulad mezi
z p ra c ová n ı́ m o s o b n ı́ c h ú d a j ů a p ov i n n o s t m i
vyplý vajı́cı́mi z evropské ho nař ı́zenı́. Aby se nové
ná klady, které obcım
́ tato povinnost př inese, co nejvıće
eliminovaly, bude Mikroregion Ivanč icko pro menš ı́
obce zajiš ťovat společ n é ho „pově ř ence“. Sdı́ l enı́
„pově ř ence“ mezi vı́ce obcemi bude totiž inanč ně
vý hodně jš ı,́ než kdyby si jej kaž dá obec mě la zajiš ťovat
sama.

Cyklostezka Ivančice – Moravské
Bránice – Dolní Kounice
Širší vztahy a geogra ické vymezení oblasti

Jihozá padnı́ Brně nsko
j e o b l a s t , k t e r á j e
vymezena rozhranı́ m
krajů Vysoč ina a kraje
J i h o m o r a v s k é h o .
V y z n a č u j e s e
h l u b o k ý m i , m ı́ s t y i
kaň onovitý mi ú dolı́mi
ř e k O slav y, Ji h lav y, Ro k y t n é v ko p c ov i té m re li é fu
Ceskomoravské vrchoviny, Jeviš ovické pahorkatiny a Brně nské
vrchoviny. Cyklotrasy Jihozá padnıh
́ o Brně nska zač aly vznikat z
iniciativy mě sta Oslavany od roku 1999. Tehdy byly také
vybrá ny pá teř nı́ cyklotrasy, na které nynı́ navazujı́ 4 okruhové
tematické cyklotrasy – Hornická , Templá ř ská , Pivovarská a
Energetická . Celý systé m tvoř ı́ vıće než 500 km znač ený ch tras.
V poslednı́ch č tyř ech letech byla po bř ezı́ch ř eky Oslavy
vybudová na Mikroregionem Ivanč icko asfaltová cyklostezka
Oslavany-Ivanč ice. Souč asný m hlavnım
́ zá mě rem
Mikroregionu Ivanč icko je vybudová nı́ bezpeč né cyklostezky např ıć̌ celý m Mikroregionem, tzn. pokrač ovat ve stavbě
cyklostezky z Ivanč ic do Dolnıćh Kounic. Cyklostezka je logický m vyú stě nım
́ ř eš enı́ problé mu bezpeč né ho prů jezdu z mě sta
Ivanč ice letoviskem Stř ıb
́ ský mlý n až po Moravské Brá nice. Technické parametry silnič nı́ komunikace mezi Ivanč icemi a
Moravský mi Brá nicemi nevyhovujı́ dneš nım
́ toná ž ım
́ , rychlosti vozidel i hustotě provozu. Pro bezpeč ný prů jezd cyklistů zde
nenı́ mıśto, z č ehož jednoznač ně vyplý vá potř eba vybudovat cyklostezku, která zajistı́ bezpeč nou cykloturistiku a propojenı́
Ceskomoravské vysoč iny s Pá lavský mi jezery, Lednicko-Valtický m areá lem a vinař ský mi cyklostezkami dá le na Slovensko č i
Rakousko.

Jaké jsou současné kroky Mikroregionu Ivančicko k realizaci záměru?
V loň ské m roce byla zpracová na Vyhledá vacı́ studie
p r o v ý b ě r n e j v h o d n ě j š ı́ t r a s y a s t u d i e
proveditelnosti. Nynı́ se př ipravuje ž ádost o dotaci z
Jihomoravské ho kraje na dokumentaci pro ú zemnı́
rozhodnutı́ 1. etapy stavby, která se bude tý kat
ú seku od ivanč ické ho ž eleznič nıh
́ o viaduktu př es
obec Moravské Brá nice ke kamenolomu v Dolnıćh
Kounicıćh.
Cyklostezka bude využ ıv́at obou bř ehů ř eky Jihlavy,
podle kon igurace a prostupnosti teré nu v souladu
se zá sadami ochrany př ı́rody. Bude cca 15 km
dlouhá a př edpoklá daná cena je asi 65 milionů Kč .
Trasa bude dvakrá t př ekoná vat vodnı́ tok. Povrch
bude rů znorodý. V mıśtech, kde je to mož né , tak
asfaltový (od ž eleznič nıh
́ o viaduktu na Ivanč ické m
př edmě stı́ do Dolnı́ch Kounic). Jinde, kde je to
potř ebné z hlediska ochrany př ıŕody, č i se jedná o
tradič nı́ vychá zkové cesty bude vhodný povrch
mlatový nebo dlá ž dě ný. Od napojenı́ na cyklostezku Oslavany – Ivanč ice povede cyklostezka bezprostř edně po bř ehu Jihlavy
a podjezdem pod Ně mč ický m mostem se napojı́ na cestu po hrá zi regulace.
Mgr. Miloš Musil, cyklokoordinátor Mikroregionu Ivančicko
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REPORTÁŽ
Mikroregion Ivančicko se vydal na
Klobásový festival do slovenského
Sládkovičova
Dne 24. února 2018
zorganizoval Mikroregion
Ivančicko autobusový zájezd
do partnerského města
Ivančic - Sládkovičovo
(Slovensko). Vyjížděli jsme v
sobotu ráno kolem sedmé
hodiny ze tří měst – Oslavan, Ivančic a Dolních Kounic. I přesto,
že na poslední chvíli do počtu účastníků zasáhla nega vně
chřipková sezóna, jelo celkem 43 osob a autobus tak byl téměř
zaplněn. Zájezd v několika minulých letech organizovalo
Kulturní a informační centrum Ivančice pouze pro místní, a
protože se v posledních letech již nedařilo autobus naplnit
ivančickými zájemci, převzal tuto ak vitu Mikroregion
Ivančicko. Díky zapojení více obcí z Mikroregionu se tak
podařilo tuto tradici opět obnovit a otevřít pro obyvatele
sousedních obcí. Je to malý, ale krásný příklad, kde je síla a
fungování meziobecní spolupráce.
Proč jsme se vlastně vypravili do Sládkovičova? V tento den se
zde konal 11. ročník Mezinárodního Klobásového fes valu.
Jedná se již o jednu z nejvýznamnějších gastronomických akcí

na jižním Slovensku. Soutěže o nejlepší klobásky se zde účastní
týmy ze Slovenska, Maďarska, České republiky, ale i Srbska.
Každý tým zde na místě dostane od organizátorů maso a jeho
úkolem je připravit ty nejlepší klobásky, které se posléze
upečou a hodno je odborná porota složená nejen z
odborníků, ale i slovenských celebrit. Každý tým přiveze také
své sušené klobásy, které jsou taktéž podrobeny ochutnávkám
a hodnocení. Nezanedbatelnou a hodnocenou čás soutěže je
vizuální prezentace týmů, jejich vystupování, nebo hygiena při
přípravě.
Vraťme se však k našemu
autobusovému zájezdu. Po
příjezdu na fes val jsme se
o d 1 0 h o d . z ú ča st n i l i
slavnostního zahájení akce
a v 11 hod. jsme odjeli do

termálního koupaliště Vincov les, které v zimní sezóně nabízí
relaxační bazény s teplotou vody 38C. Pro otužilejší byly
otevřeny také venkovní bazény. Po dvou hodinách vodní
relaxace jsme se vypravili zpět do centra klobáskového dění.
Každý účastník zájezdu zde měl v ceně i občerstvení a bohaté
farmářské trhy lákaly k nákupu, nikdo tak neodjížděl s
prázdnou. Netrpělivě jsme čekali na vyhlášení výsledků
soutěže. Soutěžní tým města Ivančice zde předvedl absolutně

překvapující výkon, když se mu podařilo mezi 25 soutěžními
týmy získat 2. místo v klobásové soutěži. K tomuto skvělému
hodnocení jistě napomohla i prezentace týmu, který zde
vystoupil v tradičních moravských krojích a celou prezentaci
pojal v duchu propagace tradičních moravských hodnot.
GRATULUJEME! Po mrazivém odpoledni, které však bylo plné
hudby, tance, různých dobrot jsme spokojeni odjížděli zpět
domů.
Za zmínku také stojí první
účast ivančických dě na
Klobásovém fes valu.
Dětská soutěž byla
pořadateli soutěže letos
organizována tepr ve
druhým rokem a proběhla
již v pátek 23.2.2018
odpoledne. Účast dě
zajis lo Středisko volného
času Ivančice. Tři dě z
I va n č i c p o d v e d e n í m
ředitelky SVČ Jany
Heřmanové si poprvé
vyzkoušely, jak se vyrábí
klobásky. Seznámily se
technologií postupu, vyrobily své první vzorky a příš rok už
jistě budou poučeni a připraveni, aby zabojovaly o umístění v
nelehké konkurenci se slovenskými a maďarskými dětskými
týmy, u kterých bylo vidět, že mají už bohaté zkušenos . Je
důležité tyto dovednos a tradici předávat dál, aby si jednoho
dne mladá generace nemyslela, že klobásky rostou pouze v
hypermarketech. Odměnou za odvahu a týmovou práci byly
diplomy a medaile, které dě velmi potěšily. A výsledek? I
přesto, že naše dě klobásky vyráběly poprvé, byly vynikající.
Ing. Bohumil Smutný
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MIKROREGION IVANČICKO SE ROZROSTL
O DVA NOVÉ ČLENY
První rozšíření svazku nastalo 19. prosince 2017, kdy valná hromada Mikroregionu Ivančicko schválila
přistoupení nové členské obce, kterou byla obec Senorady. O dva měsíce později 15. února 2018 následovalo
schválení přistoupení další obce, a to obce Kupařovice. Přistoupení obou obcí předcházelo přijetí usnesení o
přistoupení, o kterých rozhodla jednotlivá zastupitelstva obcí. Obec Kupařovice se tak stala v pořadí již 14.
členskou obcí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Ivančicko.

Obec Senorady
lež ı́ v zá padnı́ č ásti Jihomoravské ho kraje na hranici s Vysoč inou.
Prvnı́ pıśemná zmın
́ ka o obci pochá zı́ z roku 1348. Na zá padnı́
straně obce nad Ketkovický m potokem se vypın
́ á
pahorek, kde dř ı́ve stá vala tvrz zvaná Sance.
Dochová n je dvoudı́lný areá l tvrziš tě s valy a
př ık
́ opy, avš ak zbytky kamenné ho zdiva nejsou již
n i k d e p a t r n y. S e n o r a d s k á t v r z z a n i k l a
Zvonice na návsi
Tvrz Šance
pravdě podobně již v 15. stoletı.́ V okolı́ obce lá kajı́
k ná vš tě vě také zř ıćenina Levnov a Kravı́ Hora. Udolı́ ř ek Oslavy a Jihlavy, mezi který mi obec lež ı,́ př edstavuje
oblıb
́ enou turistickou a rekreač nı́ oblast. V okolı́ obce byla v minulosti také zná má naleziš tě graná tů (almandinů )
Znak obce
a vltavı́nů . Vý znamný mi senoradský mi obč any byli Ctibor Zarubský z Hofeř ic (16. stol.) nejvyš šı́ sprá vce marš álstvı́
Krumlovské ho, Františ ek Lemberk uč itel a bojovnık
́ proti faš ismu a Josef Matouš ek uč itel a spisovatel. Mezi kulturnı́ udá losti
obce patř ı́ krojované hody, ostatky, mariá nská pouť, vinné koš ty, plesy a zá bavy.

Obec Kupařovice
Kupař ovice se rozklá dajı́ v Dyjskosvratecké m ú valu, v př ıŕodnım
́ parku
Niva Jihlavy. Prvnı́ pıśemná zmın
́ ka o
obci pochá zı́ z roku 1337. Mezi mıśtnı́
p a m ě t i h o d n o s t i p a t ř ı́ K a p l e
Nanebevzetı́ Panny Marie a zá mek
Kupař ovice. Vý stavba kaple v podobě
baroknı́ kruhové rotundy započ ala po
roce 1718 a roku 1722 byla vysvě cena.
Zámek Kupařovice
Spolu s vedle stojı́ c ı́ m kamenný m
baroknım
́ kř ıź̌em je chrá ně na jako kulturnı́ pamá tka Ceské republiky. V
souč asnosti se kaple nachá zı́ v majetku
obce Kupař ovice. Zá mek Kupař ovice se
nachá zı́ na vý chodnım
́ okraji obce a je
také chrá ně n jako kulturnı́ pamá tka
Ceské republiky. Baroknı́ zá mek byl
postaven v letech 1739–1743 a
z á r o v e ň s e z á m k e m v z n i k l y i
hospodá ř ské budovy. V 19. stoletı́ byl
zá mek využ ı́ v á n hospodá ř sky, na
zač átku 20. stoletı́ v ně m byla umıśtě na
sý pka, k nejvě tš ı́ m devastacı́ m ale
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
doš lo až po druhé
svě tové vá lce. Na př elomu 70. a 80. let 20. stoletı́ byl
celkově rekonstruová n a č á steč n ě modernizová n,
hospodá ř ské budovy byly př estavě ny na ubytovacı́
prostory a zá mek poté slouž il č lenů m vysoký ch orgá nů
rež imu. Po roce 1989 jej využ ı́vala obec a mı́ s tnı́
podnikatelé . V souč asné době je zá mek v soukromý ch
Znak obce
rukou.
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Členské obce
Mikroregionu Ivančicko
OBEC

Počet obyvatel
k 1. 1. 2018

Biskoupky

179

Čučice

432

Dolní Kounice
Hlína
Ivančice

2 367
276
9 573

Ketkovice

592

Kupařovice

288

Mělčany

489

Moravské

980

Němčičky

301

Nová Ves

783

Nové Bránice

702

Oslavany

4 650

Senorady

388

CELKEM

22 000
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VZPOMÍNKA NA OSOBOST MIKROREGIONU - Mgr. Josef Flíček
V polovině ú nora se ke mně dostala velmi smutná zprá va, a to ž e ná s v nedě li 11. 2. 2018 navž dy opustil ivanč ický rodá k Josef
Flıć̌ek, dlouholetý uč itel, bý valý ř editel zá kladnı́ š koly Na Brně nce, bý valý dlouholetý př edseda Klubu č eský ch turistů Brně nska a
Mě stské rady Klubu č eské ho pohranič ı́ v Brně . Prosım
́ vš echny, kdo Josefa Flıć̌ka znali lé pe než já , aby mě odpustili, ž e zde
nebudu uvá dě t kompletnı́ vý čet jeho zá sluh, oceně nı́ a č innosti, který m bylo velmi mnoho, ale pouze ně kolik osobnıćh
vzpomın
́ ek na tuto osobnost.
Mgr. Flıć̌ek se narodil v Ivanč icıćh v roce 1935 a snad vš ichni jsme ho znali jako sportovce tě lem i duš ı,́ my mladš ı́ zejmé na jako
hodné ho tě locviká ř e se zá libou pro volejbal a turistiku. Byl neodmyslitelně spjat s Klubem č eský ch turistů , kde mnoho let
pů sobil, organizoval turistické pochody, pioný rské tá bory, mnoho zá služ né prá ce vykonal pro rozvoj volejbalu. Když jsem byl
ž ákem zá kladnı́ š koly na Brně nce v Ivanč icıćh, snad to mohla bý t 6. – 8. tř ıd
́ a, stal se ř editelem té to š koly a jednım
́ z mý ch
nejoblıb
́ eně jš ıćh uč itelů . Mě li jsme ho z tě locviku a obč anské vý chovy. Vž dycky se mi vybavı́ jeho pozitivnı́ př ıśtup k ž áků m,
dobrosrdeč nost a př átelský př ıśtup. Obč anská vý chova v jeho pojetı́ bavila, podně covala a motivovala k diskuzi o aktuá lnım
́ dě nı́
v naš ı́ zemi. Snad nikdy nezapomenu, jak ná s v hodině tě lesné vý chovy v zimě vzal bruslit na zamrzlou ř eku. Kdo z dneš nıćh
kantorů by si na to troufnul, jıt́ se skupinou pubertá lnıćh kluků takto ven? Když ukonč il svou kantorskou karié ru, tak se mi
vybavuje jako iniciá tor a organizá tor sbıŕky za vý stavbu rozhledny Vladimıŕa Menš ık
́ a na Hlın
́ ě . Obchá zel snad vš echny mıśtnı́
podnikatele a př esvě dč oval je o vý znamu té to rozhledny pro ná š mikroregion. Zpoč átku se mnozı́ na ně j dıv́ali s pochybami, on
vš ak ve své m ú silı́ pokrač oval a touto veř ejnou sbıŕkou se mu opravdu podař ilo zıśkat č ást potř ebný ch inancı́ na vý stavbu a za
pomocı́ dalš ıćh subjektů se dıĺo podař ilo dokonč it a v roce 2007 rozhlednu slavnostně otevř ıt́. Po deseti letech tuto rozhlednu
navš tıv́ilo již vıće než 100.000 turistů . Uká zalo se, ž e jeho myš lenky a nadš enı,́ byly sprá vné . Když jsem pracoval jako projektový
manaž er na mě stě Ivanč ice, č astokrá t za mnou př ichá zel a př iná š el už iteč né podně ty pro rozvoj mě sta. Dlouhá lé ta nechybě l na
veř ejný ch zasedá nıćh zastupitelstva mě sta Ivanč ice a zajım
́ al se o vš e, co se ve mě stě dě lo. V roce 2006 př evzal z rukou bý valé ho
starosty MUDr. Vojtě cha Adama Cenu mě sta Ivanč ice.
Sá m byl velmi skromný. Vž dy, když jsme potkali na ulici, nebo v obchodě , diskutovali jsme spolu o aktuá lnıćh té matech, o
politice a dě nı́ ve mě stě . Osobně jsem ho vnım
́ al jako č lově ka se skuteč ně silný m levicový m cıt́ě nım
́ , které mu š lo o opravdové
sociá lnı́ hodnoty ve společ nosti. Doká zal se bavit se vš emi generacemi, s lidmi rů zné ho smý šlenı́ a tyto myš lenky prosazovat a
dá l př edá vat. Bude mi chybě t, diskuze s nım
́ , jeho ná zory, bude ná m vš em chybě t … takový ch osobnostı́ jakou byl on, je má lo.
Cest jeho pamá tce!
Ing. Bohumil Smutný
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NENECHTE SI UJÍT...

Festival Mikroregionu 2018
KDY: Sobota 16. června 2018 / 14-22 hod.
KDE: Dolní Kounice (kláštěr Rosa coeli)

VSTUP
ZDARMA

prezentace obcí, spolků, škol, kapel, uměleckých souborů a dalších organizací z obcí Mikroregionu
Ivančicko │ profesionální i neprofesionální hudební, taneční, divadelní │ country kapela, mažoretky,
standardní a lidové tance, streetdance │ vystoupí Karel Go Revival, Rock String, youtuber „Charlie”,
rapper Neny │ řemeslné dílny pro dě - dřevěné, keramické, hrnčířské výrobky, šperkařství, malování,
soutěže pro dě a mládež │ skákací hrad │ občerstvení a další...

Mikroregion Ivančicko

8

Město Dolní Kounice
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Přehled nejvýznamnějších akcí
BŘEZEN
3. 3. Moravské Brá nice
Ochutnávka vín
10. 3. Ivanč ice
Let´s dance 2018 - SVČ Ivančice
17. 3. Dolnı́ Kounice
Výstava vín na zámku
24. 3. Mě lč any
Turnaj ve stolním tenise-klání vesnic

30. 3. Dolnı́ Kounice
Zahájení turistické sezóny
DUBEN
7. 4. Ivanč ice
Jarní otevírání ivančických řek
8. 4. Ivanč ice-Letkovice
Jarní klasika - závody na kole
14. - 15. 4. Oslavany
X. Mezinárodní prodejní výstava
minerálů, drahých kamenů a šperků

21. 4. Oslavany
Oslavanská 50´ - Memoriál Tondy Šaláta

28. 4. Mě lč any
Hasičská soutěž jednotlivců TFA
KVĚTEN
1. 5. Oslavany
Odemykání Templářské cyklostezky
a otevření muzeí na zámku

5. 5. Dolnı́ Kounice
Svatogothardské vinařské slavnosti
11. - 13. 5. Padochov
23. Trampská nota
17. 5. Ivanč ice
20. ročník Memoriálu J. Růžičky
18. - 20. 5. Ivanč ice
Slavnosti chřestu - 24. ročník
20. 5. Cuč ice
Pouť sv. Jana Nepomuckého
26. 5. Oslavany
Den dětí
26. 5. Dolnı́ Kounice / Moravské
Brá nice / Nové Brá nice / Trbouš any
Za Kounickou Frankovkou

26. 5. Nová Ves
6. ročník Závodů malotraktorů,
5. ročník Fichtlcupu
26. 5. Moravské Brá nice
Dětský den

27. 5. Dolnı́ Kounice
Kounice v pohybu
ČERVEN
1. 6. Mě lč any
Dětský den - měsíc myslivosti
2. 6. Ivanč ice
Den dětí se SVČ Ivančice
2. 6. Hlın
́ a
Den dětí u rozhledny
2. 6. Nová Ves
Dětský den
2. 6. Ketkovice
Dětský den
3. 6. Cuč ice
Dětský den
8. 6. Dolnı́ Kounice
Koncert vážné hudby - Mladí
Brněnští Symfonikové
9. 6. Ivanč ice - Reznovice
Řeznovická 11 - běžecký závod
9. 6. Mě lč any
Obecní den
9. 6. Oslavany
Neckyáda
10. 6. Dolnı́ Kounice
Pouť sv. Antonína Paduánského
16. 6. Dolnı́ Kounice
Festival Mikroregionu
16. 6. Padochov
Běh naděje
20. 6. Ivanč ice
T-Mobile Olympijský běh

30. 6. Dolnı́ Kounice
Noční prohlídka kláštera
30. 6. Padochov
Velký pivní festival minipivovarů

březen-srpen
ČERVENEC
5. 7. Ketkovice
Cyrilometodějská pouť a Folklorní
odpoledně
6. - 8. 7. Hlın
́ a
Divadelní představení v přírodě
7. 7. Ketkovice
Plaz Ketkaz Cup
13. - 15. 7. Nová Ves
Pouťový víkend
14. - 15. 7. Oslavany
Karmelská pouť
27. - 29. 7. Cuč ice
Rio de Čučo CUP
28. 7. Cuč ice
Pouť svatojakubská
28. - 29. 7. Hlın
́ a
Divadelní představení v přírodě
28. - 29. 7. Ivanč ice
Ivančická pouť

SRPEN
4. 8. Ivanč ice - Letkovice
12. ročník Letkovský šíp
11. 8. Padochov
Rozmarýnové hody
12. 8. Mě lč any
Mladé hody
18. - 19. 8. Ivanč ice - Ně mč ice
Rozmarýnové hody
19. - 21. 8. Hlın
́ a
Tradiční rozmarýnové hody
19. 8. Stř ıb
́ ský mlý n
Restaurant Day Ivančicko
25. 8. Oslavany
Vyjížďka po Pivovarské cyklostezce
a Pivní slavnosti

25. 8. Mě lč any
Soutěže v požárním sportu: Memoriál
Jana Kadaňky a memoriál Josefa Fuchse

25. 8. Dolnı́ Kounice
Noční prohlídka kláštera
30. 8. Dolnı́ Kounice
Vernisáž Bienále Zpřítomnění
31. 8. Dolnı́ Kounice
Koncert vážné hudby

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 sı́c 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
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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: 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
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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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

KUPAŘOVICE
Obecní úřad Kupařovice
Kupař ovice 44, 664 64 Dolnı́ Kounice
Tel.: 546 421 490
E-mail: obec.kuparovice@seznam.cz
www.kuparovice.cz
Úřední hodiny:
Ut 8:00-12:00, 16:00-19:00
Ct: 8:00-12:00

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
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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

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 (po dobu letnıćh zavř eno)
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
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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
Tel.: 739 634 103; e-mail: ms-sportovni@volny.cz
MŠ Havířská
Havıŕ̌ská 60, 664 12 Oslavany
Tel.: 739 634 101; e-mail: ms-oslavany-havirska@volny.cz
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

OSLAVANY

SENORADY

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

Obecní úřad Senorady
Senorady 120, 675 75 Mohelno
Tel.: 568 642 033; E-mail: obec@senorady.cz
www.senorady.cz
Úřední hodiny: Pá 18:00-20:00
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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)

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.

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

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

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

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
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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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