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Váženı	́ čtenáři,	 řıḱáte	 si,	 co	 je	 to	 za	 nesmyslný	 titulek?	
Přiznávám,	 že	 jsem	 ho	 úmyslně	 použil,	 abych	 trochu	
upoutal	 vaši	 pozornost.	 Mikroregion	 Ivančicko	 si	 totiž	 v	
letošnıḿ	roce	slavı	́své	15.	narozeniny.
	 Konkrétně	 to	 bylo	 7.10.2003,	 kdy	 vznikl	 subjekt	
Mikroregion	Ivančicko.	Tehdy	jej	zakládalo	8	obcı,́	k	dnes	jej	
tvořı́	 již	 celkem	 14	 obcı́.	 Jak	 si	 vlastně	 toto	 výročı	́
připomeneme	a	oslavıḿe?	Centrum	společných	služeb	 již	
nynı́	 začalo	 připravovat	 ve	 spolupráci	 s	 městem	 Dolní	
Kounice	 Festival	 Mikroregionu , 	 který	 proběhne	
16.	června	2018	u	kláštera	Rosa	coeli,	a	kam	vás	všechny	
srdečně	 zveme.	Připraven	bude	bohatý	 kulturnı	́ program	
organizacı	́a	spolků	z	obcı,́	hudebnı	́a	 tanečnı	́vystoupenı,́	
koncert	kapel	Karel	Gott	Revival	Morava	a	Rock	String,	ale	i	
ochutnávka	vıń	dolnokounické	oblasti	a	program	pro	rodiny	
s	dětmi.	Dalšıḿ	našim	dárkem	pro	vás	k	oslavě	narozenin	
bude	vydánı	́speciálnıćh	kreslených	kalendářů	členských	
obcı,́	ale	ty	přijdou	až	na	začátku	prosince	…
	 Nynı	́mi	dovolte	krátce	k	činnosti	Mikroregionu	a	co	
je	nového.	Jednıḿ	z	prioritnıć h	úkolů,	na	kterém	pracujeme,	
je	 cyklostezka	 Ivančice-Dolní	 Kounice.	 V	 roce	 2018	
začneme	pracovat	na	dokumentaci	pro	územnı	́rozhodnutı	́
1.	etapy	stavby,	která	se	bude	týkat	 úseku	od	ivančického	
železničnı́ho	 viaduktu	 přes	 obec	 Moravské	 Bránice	 ke	
kamenolomu	v	Dolnıć h	Kounicıćh.	Za	tıḿto	účelem	budeme	
žádat	o	podporu	Jihomoravský	kraj.	
	 Mikroregion	Ivančicko	se	na	přelomu	roku	rozšıř́il	
o	2	nové	členské	obce.	Valná	hromada	v	prosinci	schválila	
přistoupenı́	 obce	 Senorady,	 v	 únoru	 přistoupila	 obec	
Kupařovice.	 Také	 malé	 obce	 budou	 mı́t	 letos	 možnost	
zapojit	 se	 do	 společného	 projektu,	 kterým	 podporujeme	
děnı	́a	akce	a	čerpat	prostřednictvıḿ	Mikroregionu	dotace	
na	různé	akce	typu	hody,	dětské	dny,	drobné	vybavenı	́apod.	
Na	co	se	můžete	dál	těšit?	V	průběhu	roku	2018	bychom	rádi	
ve	 spolupráci	 s	 ivančickým	 cykloklubem	 Cycles	 Perfecta	
zorganizovali	 projížďku	 na	 kolech	 Mikroregionem	 a	
spojili	ji	s	exkurzemi	a	poznánıḿ	zajıḿavých	mıśt	v	obcıćh.		
O	 akci	 vás	 budeme	 včas	 ještě	 informovat.	 Pokud	 chcete	
načerpat	inspiraci,	jak	založit	své	vlastnı	́podnikánı,́	či	lépe	
rozběhnout	 �irmu,	 nenechte	 si	 ujı́t	 seminář	 „Podpora	

drobného	podnikání	v	regionu“,	který	naváže	na	2	realizované	
kurzy	v	 Ivančicıćh	 a	Oslavanech	na	podzim	2017.	 Seminář	 se	
uskutečnı́	 v	 Dolnı́ch	 Kounicı́ch	 dne	 20.3.2018.	 Z	 hlediska	
administrativnı́	 podpory	 obcı́	 letos	 musı́me	 řešit	 nové	
povinnosti	v	souvislosti	s	nařıźenıḿ	Evropského	parlamentu	a	
Rady	EU	č.	2016/679,	o	ochraně	fyzických	osob	v	souvislosti	se	
zpracovánıḿ	osobnıćh	 údajů	a	o	volném	pohybu	těchto	 údajů	
(GDPR).	C� lenské	obce	se	dohodly,	že	tyto	nové	povinnosti	budou	
řešit	 prostřednictvı́m	 Mikroregionu	 Ivančicko,	 a	 proto	 bude	
zřıźena	nová	pracovnı	́pozice	pověřence	pro	ochranu	osobnıćh	
údajů.	Pověřenec	bude	zaměstnán	Mikroregionem	Ivančicko	a	
bude	 zaji šťovat	 č innost	 pověřence	 pro	 členské	 obce	
Mikroregionu	Ivančicko	a	jejich	přıśpěvkové	organizace.	
	 Váženı́	 čtenáři,	 přejeme	 vám	 krásné	 prožitı́	 jarnı́ch	
měsıćů,	 které	 bude	 plné	 zajıḿavých	 akcı	́ v	 členských	 obcıćh.	
Vyražte	tedy	ven	a	poznávejte,	co	se	děje	i	v	okolnıćh	obcıćh.	Nenı	́
nad	 to,	 obohatit	 se	 o	 nové	 zajı́mavé	 zážitky.	 Naše	 stránky	
www.ivancicko.com	vás	o	všem	zajıḿ avém	průběžně	informujı.́	
Pokud	 chcete	 vyrazit	 na	 hezký	 výlet	 do	 okolı	́ a	 nevıt́e	 kam,	
zastavte	 se	 také	 předtı́m	 ve	 vašem	 nejbližšı́m	 turistickém	
informačnıḿ	centru	a	požadujte	novou	cykloturistickou	mapu	
Mikroregionu.	Vydali	 jsme	 ji	na	přelomu	roku	a	najdete	v	nı	́
mimo	jiné	také	přehled	všech	nově	vybudovaných	ivančických	
zastavenı,́	které	jsou	z	dıĺny	mıśtnıh́o	umělce	Josefa	Zahradnıḱa.	
Doufáme,	že	činnost	Mikroregionu	i	v	roce	2018	přispěje	k	tomu,	
aby	s	vám	našem	územı	́žilo	lépe.

Ing.	Bohumil	Smutný,	BA
Manažer	Centra	společných	služeb	

Mikroregion Ivančicko 
2018
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Nové cykloturistické mapy
Mikroregion	 Ivančicko	 vydal	 za	 �inančnı́ 	 podpory	
J ihomoravského 	 kra je 	 d louho 	 o ček ávan é 	 nové	

cykloturistické	mapy.	Důvodem	k	
jejich	vydánı	́bylo	předevšıḿ	to,	že	
z á s o b y 	 m a p 	 v y d a n ý c h 	 v	
předešlých	 letech	 byly	 již	 téměř	
vyčerpány	a	tyto	mapy	postrádajı	́
j i ž 	 t a k é 	 n ě k t e r é 	 a k t u á l n ı	́
informace.	Mikroregion	Ivančicko	
se	předevšıḿ	od	té	doby	rozrostl	o	
nové	 obce	 (Biskoupky,	 Němčičky,	
Senorady	 a	Kupařovice),	 které	 ve	
„starých“	mapách	nejsou	zahrnuty.	
Nová 	 mapa	 je 	 v 	 praktickém	
skládaném	 formátu,	 kdy	 jedna	
strana	 zobrazuje	 celé 	 územı	́
Mikroregionu	 Ivančicko	 a	 na	
straně	 druhé	 najdeme	 detailnějšı	́
mapu	 měst	 Ivančice,	 Oslavany	 a	
D o l n ı́ 	 K o u n i c e . 	 K r o m ě	
vyznačených	 turistických	 tras	 a	

cyk lo t ras 	 mapa 	 t ak é 	 p ř in á š ı́ 	 s t ru čn ý 	 p řeh led	
nejdůležitějšıćh	turistických	zajıḿavostı,́	které	se	nacházejı	́
na	územı	́Mikroregionu	Ivančicko.	

Mapy	 byly	 veřejně	 slavnostně	 pokřtěny	 18.	 ledna	 na	
mezinárodnı́m	 veletrhu	 cestovnı́ho	 ruchu	 Regiontour	
2018,	kde	se	Mikroregion	
Ivančicko	 prezentoval	
prost řednictvı́m	 své	
v l a s t n ı́ 	 e x p o z i c e .	
Cykloturistické	 mapy	
jsou	k	dispozici	na	všech	
informačnıćh	 centrech	 a	
obecnı́ch	 úřadech	 obcı	́
Mikroregionu	Ivančicko.

Z ČINNOSTI MIKROREGIONU IVANČICKO

Mikroregion Ivančicko má za sebou 
účast na Regiontouru 2018 

Ve	 dnech	 18.	 -	 21.	 1.	 2018	 se	 Mikroregion	 Ivančicko	
prezentoval	v	rámci	své	vlastnı	́expozice	na	mezinárodnıḿ	
veletrhu	 cestovnı́ho	 ruchu	 Regiontour	 2018	 v	 Brně.	
Mottem	 „Krajina	 třı	́ řek“,	 velkoplošnými	 fotogra�iemi	 a	
nápaditým	 dřevěným	 ukazatelem	 z	 dı́ lny	 Josefa	
Zahradnıḱa	již	z	dálky	lákal	návštěvnıḱy	z	řad	odborné	i	
laické	 veřejnosti	 k	 návštěvě	 výstavnıh́o	 stánku.	 Zde	 se	
společně	 prezentovala	 nejen	 dvě	 největšı́ 	 města	
Mikroregionu	Ivančicko,	město	Ivančice	a	Oslavany,	ale	k	
dostánı́	 byly	 také	 propagačnı́	 materiály	 informujı́cı́	 o	
atraktivitách	 v	 ostatnıćh	 obcıćh	 Mikroregionu.	 V	 rámci	
akce	se	Mikroregion	Ivančicko	veřejnosti	představil	také	
na	 hlavnı́m	 podiu,	 kde	 zároveň	 proběhl	 křest	 nových	
turistických	 map	 Mikroregionu	 vydaných	 za	 �inančnı	́
podpory	 Jihomoravského	 kraje.	 Doprovodný	 pódiový	
program	 v	 podobě	 vystoupenı́	 mažoretek	 a	 dvou	
tanečnıćh	skupin	připravil	Dům	dětı	́a	mládeže	Oslavany.Křest	mapy	na	Regiontouru	2018

Pokračování	na	straně	3

Mikroregion Ivančicko podporuje začínající drobné podnikatele v regionu
Ke	 konci	 roku	 2017	Mikroregion	 Ivančicko	 pro	 širokou	 veřejnost	 spustil	 vzdělávacı	́
aktivity	 pod	 názvem	 „Podpora	 drobného	 podnikánı	́ v	 regionu	 aneb	 Jak	 vybudovat	
fungujıćı	́business.“	Praktické	workshopy	zaměřené	na	podporu	podnikánı	́v	regionu	
byly	 určeny	 zájemcům	 o	 drobné	 podnikánı́,	 rodičům	 na	 rodičovské	 dovolené,	
absolventům	či	napřıḱlad	zručným	řemeslnıḱ ům.	Tuto	vzdělávacı	́aktivitu	Mikroregion	
Ivančicko	 zrealizoval	 ve	 spolupráci	 se	 spolkem	 i-Kompas,	 z.s.	 za	 �inančnı	́ podpory	
Jihomoravského	kraje.	Workshopu	v	Ivančicıćh	a	v	Oslavanech	se	celkem	zúčastnila	asi	
třicıt́ka	zájemců.	Seminář	vždy	zahájila	odbornice	na	oblast	účetnictvı,́	která	přıt́omné	
seznámila	s	účetnı	́a	legislativnı	́problematikou	včetně	různých	
nástrah	 a	 povinnostı́,	 se	 kterými	 se	 začı́najı́cı́	 podnikatelé	

setkajı.́	V	druhé	části	semináře	zkušená	lektorka	působıćı	́15	let	ve	vedoucı	́pozici	v	oblasti	obchodu	
předala	přıt́omným	praktické	rady,	nápady,	postupy	ale	předevšıḿ	motivaci	k	rozjezdu	vlastnıh́o	
podnikánı.́	Pokud	někdo	o	této	akci	nevěděl,	nebo	se	nestihl	přihlásit	a	tato	problematika	by	jej	

zajıḿala,	bude	mıt́	ještě	jednu	šanci,	a	to	 	V	PONDĚLÍ	19.	BŘEZNA	V	DOLNÍCH	KOUNICÍCH.
Aktuálnı	́informace	k	programu	a	přihlášku	naleznete	na	stránce	www.i-kompas.cz.

2
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Z ČINNOSTI MIKROREGIONU IVANČICKO

Ochrana osobních údajů ve světle 
nového evropského nařízení GDPR

Také	 Mikroregion	 Ivančicko	 se	
připravuje	 na	 zavedenı́	 Obecného	
nařıźenı	́ o	 ochraně	 osobnıćh	 údajů	
(GDPR),	které	začne	platit	25.		května	
letošnı́ho	 roku.	 Toto	 nařı́zenı́	 EU,	

které	 má	 zajistit	 většı́	 ochranu	 osobnı́ch	 údajů,	 se	
dotkne	také	celé	veřejné	správy	včetně	školek	a	škol.	V	
souvislosti	 s	 GDPR	 vznikne	 obcıḿ	 celá	 řada	 nových	
povinnostı,́	mimo	jiné	ale	budou	muset	všechny	mıt́	tzv.	
pověřence	pro	ochranu	osobnıćh	údajů,	který	bude	mıt́	
za	 úkol	 koordinovat	 a	 kontrolovat	 soulad	 mezi	
zpracovánı́m	 osobnı́ ch 	 údaj ů 	 a 	 povinnostmi	
vyplývajı́cı́mi	 z	 evropského	 nařı́zenı́.	 Aby	 se	 nové	
náklady,	které	obcıḿ	tato	povinnost	přinese,	co	nejvıće	
eliminovaly,	 bude	 Mikroregion	 Ivančicko	 pro	 menšı	́
obce	 zajišťovat	 společného	 „pověřence“.	 Sdı́lenı	́
„pověřence“	 mezi	 vı́ce	 obcemi	 bude	 totiž	 �inančně	
výhodnějšı,́	než	kdyby	si	jej	každá	obec	měla	zajišťovat	
sama.	

Mikroregionu	 Ivančicko	 je	 vybudovánı	́ bezpečné	 cyklostezky	 napřıč́	 celým	 Mikroregionem,	 tzn.	 pokračovat	 ve	 stavbě	
cyklostezky	z	Ivančic	do	Dolnıć h	Kounic.	Cyklostezka	je	logickým	vyústěnıḿ	řešenı	́problému	bezpečného	průjezdu	z	města	
Ivančice	letoviskem	Střıb́ský	mlýn	až	po	Moravské	Bránice.	Technické	parametry	silničnı	́komunikace	mezi	Ivančicemi	a	
Moravskými	Bránicemi	nevyhovujı	́dnešnıḿ	tonážıḿ,	rychlosti	vozidel	i	hustotě	provozu.	Pro	bezpečný	průjezd	cyklistů	zde	
nenı	́mıśto,	z	čehož	jednoznačně	vyplývá	potřeba	vybudovat	cyklostezku,	která	zajistı	́bezpečnou	cykloturistiku	a	propojenı	́
C�eskomoravské	vysočiny	s	Pálavskými	jezery,	Lednicko-Valtickým	areálem	a	vinařskými	cyklostezkami	dále	na	Slovensko	či	
Rakousko.

Jaké	jsou	současné	kroky	Mikroregionu	Ivančicko	k	realizaci	záměru?

V	loňském	roce	byla	zpracována	Vyhledávacı	́studie	
p ro 	 v ý b ě r 	 n e j vhodn ě j š ı́ 	 t r a s y 	 a 	 s t u d i e	
proveditelnosti.	Nynı	́se	připravuje	žádost	o	dotaci	z	
Jihomoravského	kraje	na	dokumentaci	pro	územnı	́
rozhodnutı́	 1.	 etapy	 stavby,	 která	 se	 bude	 týkat	
úseku	 od	 ivančického	 železničnıh́o	 viaduktu	 přes	
obec	Moravské	Bránice	ke	kamenolomu	v	Dolnıć h	
Kounicıćh.
Cyklostezka	bude	využıv́at	obou	břehů	řeky	Jihlavy,	
podle	kon�igurace	a	prostupnosti	terénu	v	souladu	
se	 zásadami	 ochrany	 přı́rody.	 Bude	 cca	 15	 km	
dlouhá	a	předpokládaná	cena	je	asi	65	milionů	Kč.	
Trasa	 bude	 dvakrát	 překonávat	 vodnı	́ tok.	 Povrch	
bude	 různorodý.	 V	 mıśtech,	 kde	 je	 to	 možné,	 tak	
asfaltový	(od	železničnıh́o	viaduktu	na	Ivančickém	
předměstı́	 do	 Dolnı́ch	 Kounic).	 Jinde,	 kde	 je	 to	
potřebné	z	hlediska	ochrany	přıŕody,	 či	se	jedná	o	
tradičnı́	 vycházkové	 cesty	 bude	 vhodný	 povrch	

mlatový	nebo	dlážděný.	Od	napojenı	́na	cyklostezku	Oslavany	–	Ivančice	povede	cyklostezka	bezprostředně	po	břehu	Jihlavy	
a	podjezdem	pod	Němčickým	mostem	se	napojı	́na	cestu	po	hrázi	regulace.

Mgr.	Miloš	Musil,	cyklokoordinátor	Mikroregionu	Ivančicko	

Cyklostezka Ivančice – Moravské 
Bránice – Dolní Kounice

Širší	vztahy	a	geogra�ické	vymezení	oblasti

Jihozápadnı́	 Brněnsko	
j e 	 ob l a s t , 	 k t e r á 	 j e	
vymezena	 rozhranı́m	
krajů	 Vysočina	 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 lubokými , 	 mı́ s ty 	 i	
kaňonovitými	 údolı́mi	

řek 	 Oslavy, 	 J ihlavy, 	 Rokytné 	 v 	 kopcovit ém	 rel i é fu	
C�eskomoravské	vrchoviny,	Jevišovické	pahorkatiny	a	Brněnské	
vrchoviny.	Cyklotrasy	Jihozápadnıh́o	Brněnska	začaly	vznikat	z	
iniciativy	 města	 Oslavany	 od	 roku	 1999.	 Tehdy	 byly	 také	
vybrány	páteřnı	́cyklotrasy,	na	které	nynı	́navazujı	́4	okruhové	
tematické	 cyklotrasy	 –	 Hornická,	 Templářská,	 Pivovarská	 a	
Energetická.	Celý	systém	tvořı	́vıće	než	500	km	značených	tras.	
V	 poslednı́ch	 čtyřech	 letech	 byla	 po	 březı́ch	 řeky	 Oslavy	
vybudována	Mikroregionem	 Ivančicko	 asfaltová	 cyklostezka	
Oslavany-Ivančice.	Současným	hlavnıḿ	záměrem	
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  REPORTÁŽ

Mikroregion Ivančicko se vydal na 
Klobásový festival do slovenského 
Sládkovičova

D n e  2 4 .  ú n o r a  2 0 1 8 
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 
od  10  hod.  zúčastn 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. 
D ě t s k á  s o u t ě ž  b y l a 
pořadateli soutěže letos 
o rga n i zo vá n a  t e p r v e 
druhým rokem a proběhla 
j iž  v  pátek 23.2.2018 
odpoledne. Účast dě� 
zajis�lo Středisko volného 
času Ivančice. Tři dě� z 
I vanč ic  pod  veden ím 
ř e d i t e l k y  S V Č  J a n y 
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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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.			

MIKROREGION IVANČICKO SE ROZROSTL 
O DVA NOVÉ ČLENY

Obec Senorady 
ležı	́v	západnı	́části	Jihomoravského	kraje	na	hranici	s	Vysočinou.	
Prvnı	́ pıśemná	 zmıńka	 o	 obci	 pocházı	́ z	 roku	 1348.	 Na	 západnı	́

straně	obce	nad	Ketkovickým	potokem	se	vypıńá	
pahorek,	 kde	 dřı́ve	 stávala	 tvrz	 zvaná	 S� ance.	
Dochován	 je	 dvoudı́lný	 areál	 tvrziště	 s	 valy	 a	
přıḱopy,	avšak	zbytky	kamenného	zdiva	nejsou	již	
n i kde 	 pa t rny. 	 Senoradsk á 	 t v r z 	 zan ik l a	
pravděpodobně	již	v	15.	stoletı.́	V	okolı	́obce	lákajı	́
k	návštěvě	také	zřıćenina	Levnov	a	Kravı	́Hora.	U� dolı	́ řek	Oslavy	a	Jihlavy,	mezi	kterými	obec	ležı,́	představuje	
oblıb́enou	turistickou	a	rekreačnı	́oblast.	V	okolı	́obce	byla	v	minulosti	také	známá	naleziště	granátů	(almandinů)	

a	 vltavı́nů.	 Významnými	 senoradskými	 občany	 byli	 Ctibor	 Zarubský	 z	 Hofeřic	 (16.	 stol.)	 nejvyššı́	 správce	 maršálstvı	́
Krumlovského,	František	Lemberk	učitel	a	bojovnıḱ	proti	fašismu	a	Josef	Matoušek	učitel	a	spisovatel.	Mezi	kulturnı	́události	
obce	patřı	́krojované	hody,	ostatky,	mariánská	pouť,	vinné	košty,	plesy	a	zábavy.

Obec Kupařovice
Kupařovice	 se	 rozkládajı́	 v	 Dyjsko-
svrateckém	 úvalu,	 v	 přıŕodnıḿ	 parku	
Niva	 Jihlavy.	 Prvnı	́ pıśemná	 zmıńka	 o	
obci	pocházı	́z	roku	1337.	Mezi	mıśtnı	́
p am 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	 zámek	
Kupařovice.	 Výstavba	 kaple	 v	 podobě	
baroknı	́ kruhové	 rotundy	 započala	 po	
roce	1718	a	roku	1722	byla	vysvěcena.	
Spolu	 s	 vedle	 stojı́cı́m	 kamenným	
baroknıḿ	 křıž́em	 je	 chráněna	 jako	 kulturnı	́ památka	 C�eské	 republiky.	 V	

současnosti	se	kaple	nacházı	́v	majetku	
obce	Kupařovice.	Zámek	Kupařovice	se	
nacházı	́na	východnıḿ	okraji	obce	a	je	
také	 chráněn	 jako	 kulturnı́	 památka	
C�eské	 republiky.	 Baroknı́	 zámek	 byl	
postaven	 v	 letech	 1739–1743	 a	
z á rove ň 	 s e 	 z ámkem 	 v zn i k ly 	 i	
hospodářské	budovy.	V	19.	stoletı	́byl	
zámek	 využı́ván	 hospodářsky,	 na	
začátku	20.	stoletı	́v	něm	byla	umıśtěna	
sýpka,	 k	 největšı́m	 devastacı́m	 ale	
došlo	 až	 po	 druhé	

světové	 válce.	 Na	 přelomu	 70.	 a	 80.	 let	 20.	 stoletı	́ byl	
celkově	 rekonstruován	 a	 částečně	 modernizován,	
hospodářské	 budovy	 byly	 přestavěny	 na	 ubytovacı	́
prostory	a	zámek	poté	sloužil	členům	vysokých	orgánů	
režimu.	 Po	 roce	 1989	 jej	 využı́vala	 obec	 a	 mı́stnı	́
podnikatelé.	 V	 současné	době	 je	 zámek	v	 soukromých	
rukou.

OBEC
Počet	obyvatel	
k	1.	1.	2018

  Biskoupky 179

  Čučice 432

  Dolní Kounice 2 367

  Hlína 276

  Ivančice 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

Členské obce 
Mikroregionu Ivančicko

Zámek	Kupařovice

Kaple	Nanebevzetí	Panny	Marie

Tvrz	ŠanceZvonice	na	návsi

Znak	obce

Znak	obce
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VZPOMÍNKA NA OSOBOST MIKROREGIONU - Mgr. Josef Flíček

V	polovině	února	se	ke	mně	dostala	velmi	smutná	zpráva,	a	to	že	nás	v	neděli	11.	2.	2018	navždy	opustil	ivančický	rodák	Josef	
Flıć ̌ek,	dlouholetý	učitel,	bývalý	ředitel	základnı	́školy	Na	Brněnce,	bývalý	dlouholetý	předseda	Klubu	českých	turistů	Brněnska	a	
Městské	rady	Klubu	českého	pohraničı	́v	Brně.	Prosıḿ	všechny,	kdo	Josefa	Flıć ̌ka	znali	lépe	než	já,	aby	mě	odpustili,	 že	zde	
nebudu	 uvádět	 kompletnı	́ výčet	 jeho	 zásluh,	 oceněnı	́ a	 činnosti,	 kterým	 bylo	 velmi	 mnoho,	 ale	 pouze	 několik	 osobnıćh	
vzpomıńek	na	tuto	osobnost.		

Mgr.	Flıć ̌ek	se	narodil	v	Ivančicıćh	v	roce	1935	a	snad	všichni	jsme	ho	znali	jako	sportovce	tělem	i	dušı,́	my	mladšı	́zejména	jako	
hodného	tělocvikáře	se	zálibou	pro	volejbal	a	 turistiku.	Byl	neodmyslitelně	spjat	s	Klubem	 českých	 turistů,	kde	mnoho	 let	
působil,	organizoval	turistické	pochody,	pionýrské	tábory,	mnoho	záslužné	práce	vykonal	pro	rozvoj	volejbalu.	Když	jsem	byl	
žákem	základnı	́ školy	na	Brněnce	v	Ivančicıćh,	snad	to	mohla	být	6.	–	8.	třıd́a,	stal	se	 ředitelem	této	 školy	a	jednıḿ	z	mých	
nejoblıb́enějšıćh	učitelů.	Měli	jsme	ho	z	tělocviku	a	občanské	výchovy.	Vždycky	se	mi	vybavı	́jeho	pozitivnı	́přıśtup	k	žákům,	
dobrosrdečnost	a	přátelský	přıśtup.	Občanská	výchova	v	jeho	pojetı	́bavila,	podněcovala	a	motivovala	k	diskuzi	o	aktuálnıḿ	děnı	́
v	našı	́zemi.	Snad	nikdy	nezapomenu,	jak	nás	v	hodině	tělesné	výchovy	v	zimě	vzal	bruslit	na	zamrzlou	řeku.	Kdo	z	dnešnıćh	
kantorů	by	si	na	to	troufnul,	jıt́	se	skupinou	pubertálnıćh	kluků	takto	ven?	Když	ukončil	svou	kantorskou	kariéru,	tak	se	mi	
vybavuje	jako	iniciátor	a	organizátor	sbıŕky	za	výstavbu	rozhledny	Vladimıŕ a	Menšıḱa	na	Hlıń ě.	Obcházel	snad	všechny	mıśtnı	́
podnikatele	a	přesvědčoval	je	o	významu	této	rozhledny	pro	náš	mikroregion.	Zpočátku	se	mnozı	́na	něj	dıv́ali	s	pochybami,	on	
však	ve	svém	úsilı	́ pokračoval	a	touto	veřejnou	sbıŕkou	se	mu	opravdu	podařilo	zıśkat	část	potřebných	�inancı	́na	výstavbu	a	za	
pomocı	́dalšıćh	subjektů	se	dıĺ o	podařilo	dokončit	a	v	roce	2007	rozhlednu	slavnostně	otevřıt́.	Po	deseti	letech	tuto	rozhlednu	
navštıv́ilo	již	vıće	než	100.000	turistů.	Ukázalo	se,	že	jeho	myšlenky	a	nadšenı,́	byly	správné.		Když	jsem	pracoval	jako	projektový	
manažer	na	městě	Ivančice,	častokrát	za	mnou	přicházel	a	přinášel	užitečné	podněty	pro	rozvoj	města.	Dlouhá	léta	nechyběl	na	
veřejných	zasedánıćh	zastupitelstva	města	Ivančice	a	zajıḿal	se	o	vše,	co	se	ve	městě	dělo.	V	roce	2006	převzal	z	rukou	bývalého	
starosty	MUDr.	Vojtěcha	Adama	Cenu	města	Ivančice.

Sám	byl	velmi	skromný.	Vždy,	když	jsme	potkali	na	ulici,	nebo	v	obchodě,	diskutovali	jsme	spolu	o	aktuálnıćh	tématech,	o	
politice	a	děnı	́ve	městě.	Osobně	jsem	ho	vnıḿal	jako	člověka	se	skutečně	silným	levicovým	cıt́ěnıḿ,	kterému	šlo	o	opravdové	
sociálnı	́hodnoty	ve	společnosti.	Dokázal	se	bavit	se	všemi	generacemi,	s	lidmi	různého	smýšlenı	́a	tyto	myšlenky	prosazovat	a	
dál	předávat.	Bude	mi	chybět,	diskuze	s	nıḿ,	jeho	názory,	bude	nám	všem	chybět	…	takových	osobnostı	́jakou	byl	on,	je	málo.
C�est	jeho	památce!

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

7

NENECHTE SI UJÍT...

Mikroregion Ivančicko Město Dolní Kounice

i-Kompas │ Mikroregion Ivančicko 

zvou na workshop na téma

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKÁNÍ
určeno zájemcům o drobné podnikání - rodičům na rodičovské dovolené, 

absolventům, zručným řemeslníkům a dalším...

KDY: Pondělí 19. března│ 8.30-13.30 hod.
KDE: Městský úřad Dolní Kounice

ZDARMA

registrace na www.i-kompas.cz
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Přehled nejvýznamnějších akcí                                                   březen-srpen 

BŘEZEN

3.	3.	Moravské	Bránice
Ochutnávka	vín

10.	3.	Ivančice
Let´s	dance	2018	-	SVČ	Ivančice

17.	3.	Dolnı	́ Kounice
Výstava	vín	na	zámku

24.	3.	Mělčany
Turnaj	ve	stolním	tenise-klání	vesnic

30.	3.	Dolnı	́ Kounice	
Zahájení	turistické	sezóny

DUBEN

7.	4.	Ivančice
Jarní	otevírání	ivančických	řek

8.	4.	Ivančice-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.	Mělčany
Hasičská	soutěž	jednotlivců	TFA

KVĚTEN

1.	5.	Oslavany
Odemykání	Templářské	cyklostezky	
a	otevření	muzeí	na	zámku

5.	5.	Dolnı	́ Kounice
Svatogothardské	vinařské	slavnosti

11.	-	13.	5.	Padochov
23.	Trampská	nota

17.	5.	Ivančice
20.	ročník	Memoriálu	J.	Růžičky

18.	-	20.	5.	Ivančice
Slavnosti	chřestu	-	24.	ročník

20.	5.	C�učice	
Pouť	sv.	Jana	Nepomuckého

26.	5.	Oslavany	
Den	dětí

26.	5.	Dolnı	́ Kounice	/	Moravské
Bránice	/	Nové	Bránice	/	Trboušany
Za	Kounickou	Frankovkou

26.	5.	Nová	Ves
6.	ročník	Závodů	malotraktorů,	
5.	ročník	Fichtlcupu

26.	5.	Moravské	Bránice
Dětský	den

27.	5.	Dolnı	́ Kounice
Kounice	v	pohybu

ČERVEN

1.	6.	Mělčany	
Dětský	den	-	měsíc	myslivosti

2.	6.	Ivančice
Den	dětí	se	SVČ	Ivančice

2.	6.	Hlıń a	
Den	dětí	u	rozhledny

2.	6.	Nová	Ves
Dětský	den

2.	6.	Ketkovice
Dětský	den

3.	6.	C�učice
Dětský	den

8.	6.	Dolnı	́ Kounice
Koncert	vážné	hudby	-	Mladí
Brněnští	Symfonikové

9.	6.	Ivančice	-	R� eznovice
Řeznovická	11	-	běžecký	závod

9.	6.	Mělčany
Obecní	den

9.	6.	Oslavany
Neckyáda

10.	6.	Dolnı	́ Kounice
Pouť	sv.	Antonína	Paduánského

16.	6.	Dolnı	́ Kounice
Festival	Mikroregionu

16.	6.	Padochov
Běh	naděje

			20.	6.	Ivančice
T-Mobile	Olympijský	běh

30.	6.	Dolnı	́ Kounice
Noční	prohlídka	kláštera

30.	6.	Padochov
Velký	pivní	festival	minipivovarů

ČERVENEC
5.	7.	Ketkovice
Cyrilometodějská	pouť	a	Folklorní
odpoledně

6.	-	8.	7.	Hlıń 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.	C�učice
Rio	de	Čučo	CUP

28.	7.	C�učice
Pouť	svatojakubská

28.	-	29.	7.	Hlıń a
Divadelní	představení	v	přírodě	

28.	-	29.	7.	Ivančice
Ivančická	pouť

SRPEN

4.	8.	Ivančice	-	Letkovice
12.	ročník	Letkovský	šíp
11.	8.	Padochov
Rozmarýnové	hody
12.	8.	Mělčany
Mladé	hody
18.	-	19.	8.	Ivančice	-	Němčice
Rozmarýnové	hody
19.	-	21.	8.	Hlıń a
Tradiční	rozmarýnové	hody
19.	8.	Střıb́ský	mlýn
Restaurant	Day	Ivančicko
25.	8.	Oslavany
Vyjížďka	po	Pivovarské	cyklostezce	
a	Pivní	slavnosti

25.	8.	Mělčany
Soutěže	v	požárním	sportu:	Memoriál
Jana	Kadaňky	a	memoriál	Josefa	Fuchse

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

Každý měsíc aktuální přehled akcí
Zajıḿajı	́vás	akce	a	události	konané	ve	vašem	okolı,́	rádi	byste	se	vydali	za	kulturou	
a	zábavou,	ale	nevıt́e,	kam	vyrazit?	Nechte	se	inspirovat	měsíčním	přehledem	
akcí,	 který	 každý	 měsı́c	 Centrum	 společných	 služeb	 zveřejňuje	 na	 svých	
facebookových	(							/mikroregionivancicko)		a	webových	stránkách	(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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BISKOUPKY

Obecní	úřad	Biskoupky
Biskoupky	40,	664	91	Ivančice
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	Ivančice
Půjčovní	doba:	Po	17:00-19:00

ČUČICE	

Obecní	úřad	Čučice
C�učice	131,	664	91	Ivančice
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
C�učice	131,	664	91	Ivančice
Tel.:	607	528	273
E-mail:	knihovna@cucice.cz
Půjčovní	doba:	St	17:00-18:00

Mateřská	škola
C�učice	21,	664	91	Ivančice
Tel.:	533	380	009
E-mail:	ms.cucice@centrum.cz

DOLNÍ	KOUNICE

Městský	úřad	Dolní	Kounice
Masarykovo	náměstı	́66/2,	664	64	Dolnı	́ 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	náměstı	́66/2,	664	64	Dolnı	́ 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
U� t,	C� t		 07:00-12:00,	12:30-15:00
Pá		 07:00-12:30
So,	Ne		10:00-17:00	Klášter	Rosa	coeli	(pouze	v	sezóně,	
kdy	je	klášter	otevřen)

Klášter	Rosa	coeli
E-mail:	tic@dolnikounice.cz
Aktuálnı	́otevıŕacı	́doba	na	www.dolnikounice.cz

Městská	knihovna	
Továrnı	́128/1,	664	64	Dolnı	́ 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	prázdninách	v	pátek	zavřeno

Hasiči	-	Dolní	Kounice	
SDH	Dolnı	́ Kounice,	Masarykovo	nám.	2,	Dolnı	́Kounice	
Tel.:	546	420	222,	605	971	416	(velitel)
E-mail:	sdhdolnikounice@seznam.cz

Mateřská	škola	Dolní	Kounice
Továrnı	́26,	664	64	Dolnı	́ 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	Dolnı	́ Kounice
Tel.:	546	421	595	
Tel.:	546	421	597	(1.	a	2.	ročnıḱ,	ul.	U	Sboru)
Tel.:	604	141	117	(mateřská	škola)
E-mail:	info@zsdolnikounice.cz
www.zsdolnikounice.cz

KÓNUS	KLUB	pro	děti	a	mládež
Kabiny	na	malém	hřišti,	50	metrů	za	klášterem
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	náměstı	́142/10,	664	64	Dolnı	́ Kounice
Tel.:	546	421	109
Úřední	hodiny:	Po-Pá	08:00-11:00,	13:00-17:00

Římskokatolická	farnost	Dolní	Kounice
Masarykovo	náměstı	́20,	664	64	Dolnı	́ 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	nám.	142/10,	664	64	Dolnı	́ Kounice
Tel.:	731	491	649,	539	094	211
E-mail:	info@dkmmoravia.cz
V	PR� I�PADE� 	HAVA� RIE	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
Hlıń a	19,	664	91	Ivančice
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:	
Březen-červen		 10:00-17:00	(So,	Ne,	svátky)
C�ervenec-srpen		10:00-17:00	(každý	den	kromě	pondělı)́
Zářı-́listopad		 10:00-17:00	(So,	Ne,	svátky)
Listopad-únor		 13:00-15:00	(Ne,	svátky)

Obecní	knihovna	na	Hlíně
Bývalé	prostory	obecnı	́školy
Tel.:	607	665	625
Půjčovní	doba:	St	16:00-18:00

Veřejné služby na území Mikroregionu Ivančicko
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IVANČICE

Městský	úřad	Ivančice
Palackého	náměstı	́196/6,	664	91	Ivančice
E-mail:	info@muiv.cz
www.ivancice.cz
Úřední	hodiny:	Po,	St			07:30–11:30,	12:30–17:00
(Odbor	správnıćh	činnostı	́navıć	čtvrtek	07:30–11:30,	12:30–14:00)

Budova	na	Palackého	nám.	196/6
ź Odbor	vnitřních	věcí,	tel.:	546	419	411	(sekretariát	starosty	a	

mıśtostarosty),	tel.:	546	419	412	(sekretariát	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
	
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
ź Odbor	správních	činností,	tel.:	546	419	511	(sekretariát)
ź Oddělení	dopravy
	 Zkušebnı	́komisar,̌	tel.:	546	419	531
	 Evidence	vozidel	+	technik,	tel.:	546	419	532
	 Evidence	vozidel	+	technik,	tel.:	546	419	533
	 Evidence	řidičů,	tel.:	546	419	534,	536
	 Silničnı	́správnı	́úřad,	tel.:	546	419	537
ź 	Oddělení	správní	
	 Trvalý	pobyt,	tel.:	546	419	544
	 Cestovnı	́pasy,	tel.:	546	419	541
	 Občanské	průkazy,	tel.:	546	419	542
	 Evidence	obyvatel,	tel.:	546	419	543
	 Dopravnı	́přestupky,	tel.:	546	419	553,	554
	 Radar,	tel.:	546	419	522
	
Kulturní	a	informační	centrum	Ivančice	
(expozice	Vladimıŕ a	Menšıḱa,	expozice	Alfonse	Muchy)
Palackého	nám.	9,	664	91	Ivančice
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
U� t,	C� t,	Pá		 09:00-12:00,	13:00-16:00
So,	Ne		 13:00-17:00
So	a	Ne	v	červenci	a	srpnu	09:00-12:00,	13:00-17:00

DPS	-	dům	s	pečovatelskou	službou	Ivančice
Na	U� voze	5,	664	91	Ivančice
(více	informací	viz	kapitola	Sociální	služby)

Finanční	úřad	pro	Jihomoravský	kraj
Na	Spojce	1,	664	91	Ivančice
Tel.:	546	439	311
Fax:	546	439	398
Provozní	doba	podatelna:
Po,	St		 08:00-17:00
U� t,	C� t		 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
S� iroká	16,	664	91	Ivančice
(více	informací	viz	kapitola	Sociální	služby)

Požární	stanice	Ivančice
Tesařovo	náměstı	́7,	664	91	Ivančice
Tel.:	950	626	122
E-mail:	martin.skoda@�irebrno.cz

Policie	ČR
Josefa	Vávry	30,	664	91	Ivančice
Tel.:	974	626	441
E-mail:	bo.oop.ivancice.podatelna@pcr.cz

Městská	policie	
Palackého	náměstı	́1013/12,	66491	Ivančice
Tel.:	546	419	468
Mobil	hlıd́ ka:	724	057	924	
E-mail:	mestska.policie@ivancice.cz	
Dopolednı	́ služby:	Po-Pá	06:00-14:00
Nočnı	́služby:	U� t-Ne	22:00-6:00

Nemocnice	Ivančice
S� iroká	16,	664	91	Ivančice
Telefon	ústředna:	546	439	411
Sekretariát	ředitele:	546	439	402
E-mail:	sekretariat@nspiv.cz
www.nspiv.cz

Městské	lesy	
Hájenka	Na	Réně	8/1243,	664	91	Ivančice
Dalibor	Lang,	tel.:	603	963	487	
E-mail:	mestskelesy.ivancice@seznam.cz

Knihovna	
Mjr.	Nováka	7,	664	91	Ivančice
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	(děti	13:00-17:00)
červenec-srpen	v	pátek	zavřeno

Kino	Réna
Palackého	náměstı	́12,	664	91	Ivančice
Tel.:	546	451	469,	736	601	631
E-mail:	postakinorena@quick.cz	
www.kinorena.cz

Římskokatolická	farnost	Ivančice
Palackého	nám.	9/21,	664	91	Ivančice
Tel.:	546	451	591,	731	428	365
E-mail:	pavelromer@seznam.cz
www.farnostivancice.cz

Česká	pošta
Komenského	náměstı	́21/9,	66491	Ivančice
Tel.:	546	435	815
Provozní	doba:	Po-Pá	08:00–12:00,	13:00-18:00

Městská	sportovní	hala
Rybářská	33,	664	91	Ivančice
Tel.:	546	452	111
E-mail:	novakova@muiv.cz
Provozní	doba	MSH:	Po-Ne	07:00-	22:00

Odpadní	dvůr
U	čistıŕny	odpadnıćh	vod	na	Réně
Provozní	doba:
Letní	čas		(cca	duben–říjen)
Po,	St,	C� t,	Pá		16:00-19:00
So		09:00-12:00
Zimní	čas	(cca	listopad	–	březen)
Po,	St,	C� t,	Pá		14:00-17:00
So	09:00-12:00

Vodárenská	akciová	společnost,	a.	s.
B.	M.	Kuldy	20,	664	91	Ivančice	(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
Zemědělská	619/2,	664	91	Ivančice
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
Palackého	nám.	27,	664	91	Ivančice
Tel.:	546	451	660,	mobil:	732	369	174
E-mail:	zusamibo@volny.cz
www.zus-ivančice.cz

IVANČICE	-	MATEŘSKÉ	A	ZÁKLADNÍ	ŠKOLY

Mateřská	škola	Na	Úvoze	Ivančice	
Na	U� voze	1,	664	91	Ivančice
Tel.:	546	451	504
msnauvozeivancice@seznam.cz

Mateřská	škola	Chřestová	Ivančice
Chřestová	17,		Ivančice	664	91
Tel.:	546	451	367
E-mail:	ms_chrestova_ivancicep@seznam.cz
www.mschrestova.cz

Základní	škola	a	mateřská	škola	Ivančice-Řeznovice	
R� eznovice	88,	664	91	Ivančice	
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
Základnı	́škola	-	S�kolnı	́230/34,	664	91	Ivančice-Němčice,tel.:	546	451	980
Mateřská	škola	-	Němčice	92,	tel.:	546	451	468	/		Alexovice	-	Továrnı	́
168/16,	tel.:	546	452	408,	e-mail:	msalexovice@seznam.cz

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

Základní	škola	Vladimíra	Menšíka	Ivančice	
Růžová	7,	664	91	Ivančice
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
S� iroká	42,	664	91	Ivančice
Tel.:	546	451	931
E-mail:	spec.sk.iva@volny.cz
www.specskiva.cz

IVANČICE	-	STŘEDNÍ	ŠKOLY

Gymnázium	Jana	Blahoslava	Ivančice	
Lány	2,	664	91	Ivančice
Tel.:	546	451	110
E-mail:	musil@gjbi.cz
www.gjbi.cz

Střední	škola	dopravy,	obchodu	a	služeb	Moravský	Krumlov
Nám.	Klášternı	́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	Ivančice							
Tel.:	546	451	831

KETKOVICE

Obecní	úřad	Ketkovice
Ketkovice	87,	664	91	Ivančice
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
Základnı	́škola	(Ketkovice	146,	664	91	Ivančice)
Tel.:	515	532	955
E-mail:	zsamsketkovice@seznam.cz
Mateřská	škola	(Ketkovice	212,	664	91	Ivančice)
Tel.:	515	532	956

KUPAŘOVICE

Obecní	úřad	Kupařovice
Kupařovice	44,	664	64	Dolnı	́ Kounice
Tel.:	546	421	490
E-mail:	obec.kuparovice@seznam.cz
www.kuparovice.cz
Úřední	hodiny:
U� t	8:00-12:00,	16:00-19:00
C�t:	8:00-12:00

MĚLČANY

Obecní	úřad	Mělčany
Mělčany	163,	664	64	Dolnı	́ Kounice
Tel.:	546	421	416
E-mail:	obec@melcany.cz
www.melcany.cz

Úřední	hodiny:
Po,	St		08:00-17:00
U� t,	C� t		08:00-14:00
Pá		 08:00-13:00

Mateřská	škola	Mělčany
Mělčany	82,	664	64	Dolnı	́ Kounice
Tel.:	546	421	871

MORAVSKÉ	BRÁNICE

Obecní	úřad	Moravské	Bránice
Moravské	Bránice	325,	664	64	Dolnı	́ 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	Bránice	74,	664	64	Dolnı	́ Kounice
Tel.:	546	421	680,	724	313	683	(základnı	́škola),
533	386	502	(mateřská	škola)
E-mail:	zsmorbranice@seznam.cz
www.zsmorbranice.sweb.cz

Obecní	knihovna	Moravské	Bránice
Moravské	Bránice	74,	664	64	Dolnı	́ Kounice
E-mail:	knihovna@moravskebranice.cz
www.moravskebranice.knihovna.cz
Půjčovní	doba:
C�t	17:00-19:00
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NĚMČIČKY

Obecní	úřad	Němčičky
Němčičky	39,	Němčičky	664	66
Tel.:	546	421	510;	e-mail:	nemcicky@nemcickyubrna.cz
www.nemcickyubrna.cz
Úřední	hodiny:	St	15:00-19:00

Mateřská	škola	Němčičky	
Němčičky	59,	664	66	Němčičky
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
Obecnı	́úřad	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
U� t,	C� t		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
U� t		 14:00-19:00,	19:30-20:30	vodnı	́intervalové	cvičenı́
C� t		 14:00-19:00,	19:15-20:00	aquaaerobic
So,	Ne		 10:00-21:00

NOVÉ	BRÁNICE

Obecní	úřad	Nové	Bránice
Nové	Bránice	7,	664	64	Dolnı	́ 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	Bránice	7,	664	64	Dolnı	́ Kounice
Tel.:	603	102	225
Půjčovní	doba:	C� t	16:00-18:00	(po	dobu	letnıć h	zavřeno)

Jubilejní	základní	škola	Masarykova	a	mateřská	škola	Nové	Bránice
Nové	Bránice	131,	664	64	Dolnı	́ Kounice
Tel.:	546	421	646	(ředitelna),	720	033	479	(ZS� ),	720	033	475	(MS� )
E-mail:	info@zsnovebranice.cz
www.zsnovebranice.cz

New	Bej	Club	–	volnočasový	klub	pro	děti	a	mládež
Nové	Bránice	7,	664	64	Nové	Bránice	(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
Nám.	13.	prosince	51/2,	664	12	Oslavany
Tel.:	546	418	411	(sekretariát);	e-mail:	oslavany@mboxr.cz
www.oslavany-mesto.cz
Úřední	hodiny:	Po,	St	07:00-11:30,	12:30-17:00

Kulturní	informační	středisko	Oslavany
S� iroká	2,	664	12	Oslavany
Tel:	546	423	283,	604	108	641
E-mail:	kis.oslavany@post.cz

Městská	policie
Nám.	13.	prosince	2,	664	12	Oslavany
Tel.:	546	423	290,	603	372	966
E-mail:	mep.oslavany@post.cz

Kino	Oslavany
S� iroká	204/2,	664	12	Oslavany
Tel.:	546	423	018

Základní	umělecká	škola	Oslavany	
Nám.	13.	prosince	12,	664	12	Oslavany	
Tel.:	605	258	884	(ředitelka),	
Tel.:	731	155	683	(zástupkyně	ředitelky)	
E-mail:	zus.oslavany@quick.cz
www.zusoslavany.cz

MŠ	Duha	Oslavany
www.ms-duha.cz
ź Mateřská	škola	Sportovní
Sportovnı	́12,	664	12	Oslavany
Tel.:	739	634	103;	e-mail:	ms-sportovni@volny.cz

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

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

Základní	škola	Oslavany
Hlavnı	́850/43,	664	12	Oslavany
Tel.:	546	423	224	(kancelář),	546	424	068	(ředitelna)
E-mail:	zsoslavany@seznam.cz
www.zs-oslavany.selfnet.cz

Dům	dětí	a	mládeže	Oslavany
Hybešova	3,	664	12	Oslavany	
Tel.:	546	423	520,	739	634	100;	e-mail:	info@ddm-oslavany.cz
www.ddm-oslavany.cz

Městská	knihovna	Oslavany
Hlavnı	́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
U� t,	C� t		 zavřeno
St,	Pá		 08:30-12:00,	13:00-17:00

Muzeum	Hornictví	a	energetiky	Rosicko-Oslavanska,	
Hasičské	muzeum
Zámek	v	Oslavanech,	Zámecká	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:	vıḱendy	od	května	do	zářı́

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
	

SENORADY

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	
Palackého	nám.	5/11,	664	91	Ivančice
Vedoucı	́odboru,	kurátor	pro	dospělé:	Ing.	Olga	Prokopová,
tel.:	546	419	490,	e-mail:	prokopova@muiv.cz

ź Oddělení	sociální	práce
Mgr.	Irena	S�ancová,	tel.	546	419	492,	e-mail:	sancova@muiv.cz
Jana	Kratochvıĺová,	tel.:	546	419	495,	e-mail:	kratochvilovaj@muiv.cz
Eva	Ošmerová,	DiS.,	tel.	546	419	493,	e-mail:	osmerova@muiv.cz

ź Oddělení	sociálně	právní	ochrany	dětí	(www.ivancice.cz/ospod)
-	Náhradní	rodinná	péče	
Bc.	S� árka	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	S�andová,	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	(úřednı	́den)
U� t,	C� t		 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
S� iroká	16,	664	91	Ivančice
E-mail:	posta.up@bo.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
ź Zprostředkovánı	́zaměstnánı,́	tel.:	950	105	441-443,	445
ź Státnı	́sociálnı	́podpora,	tel.:	950	105	571-574
ź Hmotná	nouze,	tel.:	950	105	444,	446,	447,	575
ź Sociálnı	́služby,	přıśpěvek	na	péči,	tel.:	950	105	448,	449
ź Dávky	pro	osoby	se	zdravotnıḿ	postiženıḿ,	tel.:	950	105	577

Provozní	doba:
Po,	St		 08:00-12:00,	13:00-17:00
U� t,	C� t	 08:00-11:00
Pá			 08:00-11:00	pouze	novı	́klienti

Pečovatelská	služba	Ivančice	
Péče	poskytovaná	občanům	Ivančic	a	ostatnıćh	měst	a	obcı	́ORP	Ivančice
Na	U� voze	5,	664	91	Ivančice	
Tel.:	546	123	402
E-mail:	psivancice@seznam.cz

ź Terénní	pečovatelská	služba	–	služba	s	docházkou	do	domácnosti	
pro	osoby	s	chronickým	onemocněnıḿ,	s	jiným	zdravotnıḿ	
postiženıḿ,	rodiny	s	dětmi,	senioři.

	 Po-Pá	07:00-15:30	hod.,	v	nutných	přıṕadech	06:00–19:00	včetně
	 sobot	a	nedělı́

ź Denní	stacionář	–		Dennı	́pobyt	pro	seniory	a	osoby	tělesně	či	
zdravotně	postižené,	kteřı	́potřebujı	́pomoc	jiné	osoby.	Je	zajištěno	
stravovánı,́	osobnı	́hygiena,	vycházky	a	jiné	aktivizačnı	́činnosti.									
Po-Pá	07:00-15:00	hod.

DPS	-	Dům	s	pečovatelkou	službou	Ivančice
Na	U� voze	5,	664	91	Ivančice
Tel.:	546	123	403,	728	309	637
E-mail:	penzionuvoz@volny.cz
www.penzion.ivancice.cz

Psychologická	ambulance	-	PhDr.	Jaroslava	Strmisková
S� iroká	401/16,	664	91	Ivančice
Tel.:	546	451	251

Persefona	-	pomoc	obětem	domácıh́o	násilı́
Jiráskova	8,	602	00	Brno
Kontaktnı	́mıśto	Ivančice	(konzultace	na	základě	předchozı	́ domluvy):	
Středisko	volného	času,	Zemědělská	2,	664	91	Ivančice
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
Komenského	nám.	1611/9a,	664	91	Ivančice
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	-	duchovnı	́(kaplanská)	služba,	činnost
pracovnıḱa	pro	naplňovánı	́lidských	potřeb,	zajišťovánı	́dobrovolnické	
služby.
ź Nová	Zahrada	-	prostory	v	centru	Ivančic	ve	vnitrobloku	ZUS� 	a	pošty
(nacházı	́se	zde:	třıǵeneračnı	́obývák,	sportovnı	́klubovna,	pracovnı	́dıĺna,	
Family	Point	-	bezbariérové	mıśto,	které	umožňuje	pečovat	o	malé	děti	a	
zıśkávat	informace	pro	podporu	rodinného	života).

Komunitní	dům	seniorů	–	KoDuS
Bytový	dům	s	nájemnıḿ	bydlenıḿ	pro	osoby	ve	věku	60+,	který	má	dıḱy	
komunitnıḿu	způsobu	života	umožnit	prodlouženı	́soběstačnosti	a	
nezávislosti	těchto	osob.	Důraz	je	kladen	na	mezilidské	vztahy	a	zachovánı	́
osobnı	́nezávislosti	každého	jedince.

KoDuS	Ivančice,	ulice	Břízová	(lokalita	Brněnka):
ź 18	bezbariérových	bytů,
ź čtyři	nadzemnı	́podlažı,́
ź byty	v	1.NP	(5	bytů)	se	zahrádkou,	ostatnı	́s	balkonem,
ź společně	sdıĺené	prostory,
ź společná	zahrada	s	pohotovostnıḿ	WC.

Podmínky	pro	možnost	bydlení	v	Komunitním	domě	seniorů:
ź Osoba/y	ve	věku	60	let	a	vıće,	jejichž	průměrný	čistý	měsıč́nı	́přıj́em	

v	obdobı	́12	kalendářnıćh	měsıćů	před	uzavřenıḿ	nájemnı	́smlouvy	
nepřesáhl	1	násobek	průměrné	měsıč́nı	́mzdy	v	přıṕadě	1	členné	
domácnosti	nebo	1,2	násobek	2	členné	domácnosti.

ź Zájemce	o	bydlenı	́k	datu	uzavřenı	́nájemnı	́smlouvy	nesmı	́mıt́	
ve	vlastnictvı	́ani	v	podıĺovém	spoluvlastnictvı	́bytový	dům,	rodinný	
dům,	nebo	byt.	

Informace	+	podání	žádosti:	MěU� 	Ivančice	-	Odbor	sociálnıćh	věcı.́
Informace	+	formulář	žádosti	ke	stažení:www.ivancice.cz
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LINKY DŮVĚRY - PORADENSKÉ LINKY

Spondea	-	krizové	centrum	pro	děti,	dospıv́ajıćı	́a	rodinu
Sýpka	25,	613	00	Brno	
Krizové	centrum	-	tel.:	541	235	511,	608	118	088	(Po-Pá	08:00-18:00)
Intervenčnı	́centrum	-	tel.:	544	501	121	(Po-C� t	08:00	18:00,	Pá	8:00-16:00,	
vıḱend	na	mobilu	nonstop,	neděle	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
ź Poradenství	pro	děti,	mládež	a	studující	do	26	let
Linka	bezpečı:́	116	111	(bezplatná	linka)
Internetové	poradenstvı:́	pomoc@linkabezpeci.cz	
Chat:	chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

ź Poradenství	pro	dospělé	v	oblasti	výchovného	a	rodinného	
poradenství

Rodičovská	linka:	840	111	234,	606	021	021
Internetové	poradenstvı:́	pomoc@rodicovskalinka.cz
www.linkabezpeci.cz

Dětské	krizové	centrum
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	rodinného	práva	a	péče	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.	-	středisko	prevence	a	léčby	drogových	závislostı	́
Tel.:	222	221	431	(nonstop)
www.dropin.cz

Linka	seniorů	-	krizová	pomoc	pro	seniory	a	pečujıćı	́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	osobám	ohroženým	domácıḿ	násilıḿ
Tel.:	251	511	313	(bezplatná	linka,	nonstop)
Internetové	poradenstvı:́	dona.linka@bkb.cz
www.donalinka.cz

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

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

Poradna	při	�inanční	tísni	-	bezplatné	poradenstvı	́	
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	zdravotnıḿ	postiženıḿ	a	
seniory.	Poradenstvı	́v	oblasti	sociálnı,́	bytové,	rodinné,	pracovnı,́	právnı	́
způsobilosti	a	občanskoprávnıćh	vztahů.

Cejl	892/32,	602	00	Brno	(zastávka	Körnerova)
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	předem	objednat)

OSTATNÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Hasiči		 	 150
Záchranná	služba		 155
Policie	C�R		 158
Jednotné	evropské	čıślo	tıśňového	volánı	́	 112

POLICIE	C�R	-	Obvodnı	́oddělenı	́Ivančice,	Josefa	Vávry	30,	664	91	Ivančice
Tel.:	974	626	441
E-mail:	bo.oop.ivancice.podatelna@pcr.cz

NEMOCNICE	Ivančice	-	S� iroká	16,	664	91	Ivančice,
Telefonnı	́ústředna:	546	439	411

PLYN
Jihomoravská	plynárenská,	a.	s.
Závod	Brno,	pohotovostnı	́služba,	tel.:	1239,	nonstop!

VODA
Vodárenská	akciová	společnost,	a.	s.,	provoz	Ivančice,	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	město	Dolnı	́ Kounice	a	obec	Mělčany)
Masarykovo	nám.	142/10,	664	64	Dolnı	́ Kounice
Tel.:	539	094	211,	731	491	649

ELEKTR� INA
E.ON	C�R,	s.	r.	o.,	Brno,	Lidická	36
Tel.	poruchová	služba:	800	225	577

Informačnı	́linka	o	telefonnıćh	čıślech:	1188	(nonstop!)
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Číslo	5,	ročník	2018	vyjde	v	září	2018,	uzávěrka	15.8.2018.				

Projekt	Posilovánı	́administrativnı	́kapacity	obcı	́na	bázi	meziobecnı	́spolupráce,	reg.č.	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017,	
�inancovaný	z	evropského	sociálnıh́o	fondu	prostřednictvıḿ	OPZ.
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