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Váženı́  čtenáři Zpravodaje Mikroregionu Ivančicko. 

Podtitulek našeho úvodnıḱu ve vás jistě evokuje otázky, cože 

to vlastně končı,́ a co nového začne. Zpravodaj Mikroregionu 

Ivančicko je pro vás vydáván již tři roky a vše začalo v 

souvislosti se zapojenı́m Mikroregionu Ivančicko jako 

smluvnıh́o partnera Svazu měst a obcı ́C�eské republiky při 

realizaci projektu Center společných služeb. Dıḱy tomuto 

projektu je Ivančicko společně s vı́ce než osmdesátkou 

dalšıćh mikroregionů v C�R na cestě profesionalizace. Za tu 

dobu se nám podařilo úspěšně nastartovat fungovánı ́našeho 

Mikroregionu, ať už v oblasti realizace společných projektů 

pro obce a jejich občany, ale i zejména administrativnı ́

podporu pro starosty, kterou nejvıće využıv́ajı ́malé obce. Co 

bude dál? Projekt Center společných služeb (CSS) k 

31.12.2019 končı.́ Původnı ́termıń ukončenı ́projektu měl být 

již 30.6.2019, ale zapojili jsme se do půlročnıh́o prodlouženı.́ 

Co bude od 1.1.2020? Jisté je, že skončı ́�inančnı ́podpora CSS, 

která byla možná dıḱy evropské dotaci a budeme muset 

veškerou naši činnost hradit z vlastnıćh zdrojů, přıṕadně 

�inančnıćh přıśpěvků od jiných poskytovatelů. Společně s 

ostatnıḿi okolnıḿi Mikroregiony se obracıḿe s žádostı ́i na 

Jihomoravský kraj, aby podpořil činnost mikroregionů v 

Jihomoravském kraji od roku 2020 a mohli jsme zachovat vše 

dobré, co se podařilo v poslednıć h letech realizovat. S tıḿ 

souvisı ́ i dalšı ́ vydávánı ́ tohoto Zpravodaje. Našı ́ snahou je, 

abychom zachovali vydávánı́ Zpravodaje jako tomu bylo 

doposud. Nicméně přıṕrava každého vydánı ́ Zpravodaje je 

časově náročná a budeme muset najıt́ nové zdroje, které nám 

umožnı ́pokračovat. Doufáme, že naše snahy dopadnou dobře 

a tıḿto vydánıḿ se neloučıḿe, ale budeme i v budoucnu dále 

pokračovat ve stávajıćıḿ, či pozměněném vydáváni formátu 

Zpravodaje i od roku 2020.  

Jak jsem již zmı́nil, nacházı́me se v půlročnı́m obdobı ́

prodlouženı ́ projektu Center společných služeb, které se v 

územı́ věnuje spoustě aktivit vedoucı́ch ke zvyšovánı ́

profesionalizace veřejné správy.  V této době se věnujeme 

nové klıč́ové aktivitě, kterou je lokálnı ́ekonomika. O co jde? 

Cıĺem je nastartovánı ́ spolupráce mıśtnıćh aktérů v oblasti 

lokálnı́  ekonomiky pod vůdčı́  rolı́  obcı́ ,  respektive 

mikroregionu, a přı́prava návrhů na přı́padné nezbytné 

legislativnı ́ úpravy, včetně udržitelného �inancovánı.́ Těmi 

zmıńěnými aktéry, kteřı ́ovlivňujı ́rozvoj lokálnı ́ekonomiky 

jsou mıśtnı ́ instituce a občané, tedy zejména podnikatelé, 

živnostnı́ci, zaměstnanci, školy, orgány veřejné správy, 

spolky, neziskové organizace apod. Užitek z rozvoje lokálnı ́

ekonomiky má vztah a přıḿý dopad předevšıḿ na přıślušná 

územı,́ jeho občany a instituce. Konkrétně pak sbıŕáme data 

od starostů obcı́, abychom zmapovali, jak na tom jsou 

jednotlivé obce. 

Dále vytvářıḿe Seznam malých a střednıćh podnikatelů vč. 

OSVC�  z územı́ obcı́  Mikroregionu Ivančicko. Možná 

namıt́nete, že katalogy podnikatelů se dělaly v historických 

dobách, je to zbytečné a vracıḿe se tıḿ do počátku 90. let. To 

jistě ano, ale i v dnešnı ́době spousta šikovných řemeslnıḱ ů a 

živnostnıḱů z malých obcı ́přıĺiš nedbá o svoji propagaci a žijı ́

ze zakázek pro svůj okruh zákaznıḱů z blıźkého okolı.́ A jinde 

zase je dnes velký problém najıt́ šikovného řemeslnıḱ a. C�asto 

se lidé dnes ptajı ́i na sociálnıćh sıt́ıćh a poptávajı ́služby napr.̌ 

O ČINNOSTI MIKROREGIONU IVANČICKO A CSS
Každý konec je začátek něčeho nového …. 
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KALENDÁŘ MIKROREGIONU 2020

Centrum společných služeb připravuje čtrnáctidenní 

stolní kalendář na rok 2020. Pokud v příštím roce 

připravujete nějakou akci pro veřejnost, znáte již 

přesné datum a měli by jste zájem tuto akci zařadit do 

přehledu akcí v kalendáři, kontaktujte prosím kancelář 

Mikroregionu Ivančicko (tel.: 775 195 763, e-mail: 

zivna@ivancicko.com).

zednı́ků, instalatérů, elektrikářů apod., protože vyčerpali 
možnosti ve svém blıźkém okolı ́a o nikom dalšıḿ v dostupné 
vzdálenosti nevı.́ Přitom o pár obcı ́ dál by někoho šikovného 
třeba našli. A tak doufáme, že právě tento seznam bude 
užitečný a přispěje vám k tomu, abyste byli informováni.
Co dalšıh́o řešı ́Mikroregion? Na začátku léta jsme zpracovali 
a podali žádost o dotaci v rámci výzvy pro územně 
samosprávné celky z Operačnıh́o programu zaměstnanost na 
projekt „Nástroje komunikace s veřejnostı́ a tvorba 
strategických dokumentů pro členské obce MR Ivančicko". 
Pokud bychom uspěli, byla by v rámci projektu pořıźena 
koncepce zeleně pro město Dolnı ́ Kounice, pasporty zeleně 
pro město Oslavany a obec Senorady. Druhou oblastı ́projektu 
jsou aktivity z oblasti Přıv́ětivý úřad – Nástroje komunikace s 
veřejnostı́, kde cı́lem je realizovat soubor opatřenı́ pro 
zlepšenı ́komunikace DSO a 14 členských obcı ́s občany. 

Letos obdobně jako v minulých letech, realizujeme společný 
projekt „Podpora obcı ́ Mikroregionu Ivančicko a společně 
aktivity", který spočıv́á v tom, že podporujeme obecně 
prospěšné aktivity členských obcı ́ přıśpěvkem od Nadace 
C�EZ. Letos se valná hromada usnesla, že �inančnı ́přıśpěvek v 
rámci tohoto projektu zıśkajı ́obce Biskoupky, C�učice, Dolnı ́
Kounice, Hlıń a, Ketkovice a Kupařovice. A na co tyto �inance 
půjdou? Je to různé. Někde se pořıd́ı ́napřıḱlad nový mobiliář 
nebo potřebné vybavenı ́pro obce, jinde se podpořı ́tradičnı ́
kulturnı ́akce – jako je třeba oblıb́ené divadelnı ́představenı ́v 
lesnıḿ  prostředı ́na Hlıń ě, či historické slavnosti v Dolnıć h 
Kounicıćh. 
Nezahálıḿe ani v oblasti rozvoje cyklostezek a cyklotras. 
Navázali jsme spolupráci s Nadacı ́Partnerstvı,́ o.p.s., kdy jsme 
vyslovili zájem o zařazenı ́ územı ́Mikroregionu Ivančicko a 
jeho obcı ́do projektu Revitalizace a rozvoje cykloturistické 
trasy Mlynářská stezka na územı́ JmK, zahrnujı́cı́ na 
katastrech obcı ́ Mikroregionu návrh nového vedenı ́ trasy. 
Dále budeme poskytovat koordinaci při vypracovánı ́
projektu umıśtněnı ́ cykloturistického značenı ́ a vytipovánı ́
lokalit pro situovánı́ nových infrastrukturnı́ch prvků 
souvisejıćıćh s Mlynářskou stezkou, zejména informačnıćh 

panelů, odpočı́vek, cyklistických stojanů, relaxačnı́ch a 
interaktivnı́ch prvků pro děti a boxů pro servisnı́ a 
zdravotnické pomoci. Také pokračujı ́ práce na projektové 
přıṕravě cyklostezky Ivančice-Dolnı ́ Kounice. V létě se nám 
podařilo zajistit dotaci na projektovou dokumentaci pro 
územnı́ rozhodnutı́ 2. etapy, která se týká úseku od 
železničnıh́o viaduktu na hranici ivančického a moravsko-
bránického katastru k lokalitě Střıb́ský mlýn. Současně dojde 
k dokončenı ́inženýrské činnosti 1. etapy projektu, který se 
týká úseku na katastru od Moravských Bránic do Dolnıć h 
Kounic. 
Nezapomı́náme také na propagaci našeho krásného 
Mikroregionu. Letos na podzim se opět začneme chystat na 
mezinárodnı́ veletrh turistických možnostı́ v regionech 
Regiontour, který se bude konat v lednu 2020. A je spousta 
dalšı́ch drobných činnostı́, které děláme pro podporu 
propagace, chybět také nebudou stolnı ́ kalendáře na přıš́tı ́
rok. Tématem bude porovnánı́ historických a soudobých 
fotogra�iı ́obcı.́
Milı ́ čtenáři, pokud jste dočetli až sem, velmi vám děkujeme za 
vaši přıźeň a zájem o děnı ́v Mikroregionu Ivančicko za celé 
poslednı ́ 3 roky. Velmi si toho vážıḿe, protože bez vašeho 
zájmu o region, ve kterém žijete, bez vašich podnětů, by 
mnoho dobrých projektů nebylo možné realizovat. Doufáme, 
že i nadále Mikroregion bude pokračovat ve všem užitečném, 
co započal, i když podmıńky od nového roku budou výrazně 
obtıž́nějšı.́ Přejeme vám přıj́emné prožitı ́podzimnıćh měsıćů, 
dětem pohodový začátek nového školnıh́o roku a vše dobré až 
do konce roku 2019. 

Ing.	Bohumil	Smutný,	BA
manažer,	tajemník	Mikroregionu	Ivančicko

mailto:zivna@ivancicko.com
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CYKLOVYJÍŽĎKA 2019 

Mikroregion Ivančicko srdečně zve 

všechny přıźnivce cyklistiky na 2. ročnıḱ 

společné vyjıž́ďky, tentokrát po východnı ́

části Mikroregionu Ivančicko – okružnı ́

trasa Ivančice, Nové Bránice, Dolnı ́

Kounice, Mělčany, Hlı́na, spojená se 

zastávkami na významných mı́stech 

těchto obcı ́a občerstvenıḿ. 
Délka trasy cca 24 km. Cyklovyjıž́ďka se 

uskutečnı ́v sobotu 14.9. Prezence od 9:30, 

společný výjezd v 10:00 hod. Start MěU�  

Ivančice, cıĺ rozhledna V. Menšıḱa na Hlıń ě.

UZAVÍRKA SILNICE V OSLAVANECH

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE NA BRNO V MORAVSKÝCH BRÁNICÍCH
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Od 17. března 2019 do prosince 2019 bude uzavřena silnice č. II/393 v 

ulici Hybešova v Oslavanech. Silnice bude uzavřena z důvodu realizace 

stavby II/393 Oslavany průtah – I. stavba (Etapa III a IV).
Tranzitnı ́objıźdná trasa je vedena přes město Oslavany, obec Padochov, 

město Zbýšov, obec Zakřany, obec Vysoké Popovice a obec Rapotice. 

Náhradnı ́průjezdnı ́trasa přes cestu lesem je pouze pro autobus a vozidla 

integrovaného záchranného systému!

Silnice směrem na Brno v Moravských Bránicıćh od 18.6.2019 do 15.11.2019 zcela uzavřena, platı ́přechodná úprava provozu na 
pozemnıćh komunikacıćh spojená se zákazy vjezdů a s objıźdnými trasami.
Krajská komunikace č. II/152 je rekonstruována od dopravnı ́značky „Obec Moravské Bránice" k mostu u bývalé telefonnı ́budky. 
U hřbitova bude zdemolován starý most a postaven nový.

Stavebnı ́práce jsou rozděleny na dvě etapy: 
· Prvnı ́etapa bude od křižovatky u bývalé telefonnı ́budky po křižovatku u památnıḱu odboje. Předpokládaný termıń 

dokončenı ́prvnı ́etapy je stanoven na 06.09.2019.
· Následovat bude druhá etapa od památnıḱu odboje k dopravnı ́značce „Obec Moravské Bránice" s předpokládaným 

termıńem dokončenı ́15.11.2019.
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STŘÍPKY Z MIKROREGIONU 

Naši žáci Základnı ́školy T. G. Masaryka, Na Brněnce, Ivančice se letos poprvé zúčastnili 
Evropských her handicapované mládeže Emil Open v Brně, letos proběhl již 8. ročnıḱ. 

Evropské hry jsou multikulturnıḿ projektem s rozsahem do fenoménu dobrovolnictvı ́a 
inkluze. Umožňujı ́mladým sportovcům se zdravotnıḿ a mentálnıḿ postiženıḿ ukázat 
to nejlepšı,́ co v nich je a zıśkat tolik důležité a mnohdy chybějıćı ́sebevědomı.́ Našim 
žákům umožnil vhled do jiné dimenze sportu, a to, že sportovat může každý, ať už se 
zdravotnıḿ či mentálnıḿ omezenıḿ.

Soutěžilo se v několika disciplıńách atletiky, dále boccia, stolnı ́
tenis nebo plavánı ́na různých sportovištıćh v Brně. Naši žáci 9. třıd́ 

se zhostili rolı ́ dobrovolnıḱů na modernıḿ  atletickém stadionu VUT a společně s organizátory 
projektu zajistili organizaci při medailovém ceremoniálu, který probıh́al během celého dne.  I když 
byli velmi unavenı,́ vlivem tropických teplot, na tváři s úsměvem pomáhali až do odpolednıć h hodin. 

Michal Novotný, žák třıd́y 9. A, pak předvedl perfektnı ́výkon, když 
v kategorii MIXED ve štafetě na 4 x 100 metrů, zıśkal zlatou 
medaili. Kategorie MIXED je disciplı́na, které se účastnı ́
handicapovanı ́ společně s lidmi bez handicapu. Původně se v 
kategorii MIXED měli předvést také žáci ze třıd́y 9. C, kteřı ́ jsou 
výbornými stolnıḿi tenisty. Bohužel vlivem organizačnı ́chyby ze strany pořadatele se 
žáci hry nezúčastnili a připojili se tak k dobrovolnıḱům na atletickém stadionu VUT. 

Poslánıḿ Emil Open je: „Dát mladým handicapovaným lidem stejnou šanci, jakou majı ́
všichni ostatnı.́ Jen tak pochopı,́ že opravdová snaha a odhodlánı ́majı ́smysl a budou 

podporovány. Dıḱy Evropským hrám dostanou možnost sportovat s mládežı ́majoritnı,́ najdou nové přátele a společně tak 
přispějı ́k odstraňovánı ́zbytečných předsudků a vzájemného ostychu." A my jsme rádi, že jsme mohli být při tom.
    

Mgr.	Ivana	Sugar
www.zstgmivancice.cz

Základní škola T.G. Masaryka se zúčastnila Evropských her 
handicapované mládeže 

Kombinace běhu a sbıŕánı ́odpadků. Vznikl ve S�védsku v r. 2016 a v r. 2018 pod hlavičkou 
Asociace společenskéodpovědnosti ve spolupráci s Firmou Coca-Cola došel i do C�eska. 
Lidé běhajı,́ a přitom sbıŕajı ́odpad. Krásná myšlenka a úžasný vznik dobré věci. I já 
chodıḿ se psem do lesa, k řece Oslavě či Jihlavce. Potkávám mnoho spoluobčanů, kteřı ́
nejen venčı,́ ale využıv́ajı ́naši krásnou přıŕodu k procházkám, sportu a k relaxaci. Je nás 
tu opravdu hodně, komu záležı ́na čistém prostředı.́ 
Proto jsem vytvořila na Facebooku skupinu „Novoveský Plogging", kam můžete vkládat 
své přıśpěvky, fotky z vašich vycházek a upozornit na černé skládky. Na Instagramu je 
také založen hashtag #novoveskyplogging.

Nebuďme lhostejnı ́a pojďme se sehnout a seberme ze země PET láhve, plechovky, sklo a 
vyhoďme je do recyklačnıćh kontejnerů.

Plogging
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06.04.2019 i u nás proběhla akce Ukliďme C�esko. Loni jsme se 
poprvé o�iciálně k této iniciativně zaregistrovali. Dávno před touto 
akcı,́ vždy z jara, T.O. Spıćı ́Buvol čistil stoku, 
která ústı ́ do řeky. Spojenıḿ sil mıśtnıćh i 
nových obyvatel jsme vyčistili údolı,́  Svatou 
Vodu, U Berana a přıj́ezdové cesty. Našli 
jsme černé skládky. Bohužel jedna z černých 
skládek, kterou jsme čistili v loňském roce, 
byla opět zavezena. Zarážı ́mě, že v dnešnı ́
době, kdy v obci je k dispozici nespočet 
kontejnerů a odpadnı́ dvůr, lidé přesto 
zastavı ́u silnice a odpad v igelitce vyhodı ́z 
auta. Doufala jsem, že letos bude odpadu 
méně. Opak je pravdou. Nasbıŕáno téměř 5 tun odpadu. PET láhve, 
plechovky, sklo, pneumatiky, igelitky s odpadky běžné domácnosti 
(kelı́mky od jogurtů apod.), koberce, staré hračky, umyvadlo, 
záchod, obuv, krabičky od cigaret a bohužel i injekčnı ́střıḱačky. …

Sešlo se nás opravdu hodně. Na přiložené fotce nejsme zdaleka všichni. Touto cestou bych chtěla poděkovat opravdu VS�EM. U� klid 
dělali v dobrém úmyslu a odměnou je jim krásné prostředı ́a na konci akce špekáček a posezenı ́ u ohně.

Fandıḿ mladým hasičům (Dráčata) - pod skvělým vedenıḿ Klárky Hoškové šli přıḱladem a svorně uklıźeli. Odměnou jim bylo 
koupánı ́v mıśtnıḿ bazénu.

Těšıḿ se na vaše úlovky.     
Bulková	Petra

Nová	Ves
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Ukliďme Česko

Úklid Oslavky a Chvojnice za velkého zájmu veřejnosti

Na akci úklid Oslavky a Chvojnice 2019 (26. ročnıḱ, hlavnı ́organizátor pan Igor Kučera), která proběhla 13.dubna 2019 se 
zúčastnilo v době od 9.00 do 15.00 hodin celkem 90 sběračů, nasbıŕáno bylo 45 pytlů s odpadky a dále cca 250 kg železného šrotu.

Lze konstatovat, že nejvıće odpadků a znečištěnı ́chráněné přıŕodnı ́lokality údolı ́ Oslavy a Chvojnice bylo pod obcı ́ Senorady k 
řece Oslavě, což je způsobováno tıḿ, že se jedná o nejvıće frekventovanou cestu návštěvnıḱů do údolı ́ Oslavky, chatovou oblastı ́a 
skutečnostı,́ že v minulosti nebyla lokalita pod obcı ́Senorady tıḿto způsobem sběru odpadků ošetřena.Do akce se průběžně 
zapojovaly skupinky návštěvnıḱů, akce byla ukončena v 15.00 hodin kompletnıḿ odvozem odpadků do obce Senorady (2 pytle s 
odpadky byly uloženy v obci Sedlec k odpadkům z akce z minulého týdne – „Ukliďme C�esko 2019"). 
    

Bc.	Oldřich	Krištof
Senorady
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Hned v úvodu musıḿ napsat, že se velmi vydařil. Domů se 

vracel autobus plný spokojených účastnıḱů, s provětranými 

peněženkami a unavenýma nohama. Také já jsem se 

zúčastnila. Ale pěkně popořádku. V sedm ráno přivıt́ala v 

autobuse všechny přıt́omné starostka S� árka Matoušková a 

hned po nı ́se ujala slova vedoucı ́zájezdu Lucie Sedláková. Jen 

jsme vyjeli z Ketkovic, už se na nás hrnula z mikrofonu 

spousta zajıḿavých informacı,́ aby každý věděl co, kdy, kde, 

jak. Také hned začala kolovat pálenka…. Cesta přı́jemně 

utıḱala.
Před devátou jsme už nedočkavě přešlapovali na dvoře 

hřebčı́na v Napajedlı́ ch a pak jsme s průvodkynı ́

(Společnost	Rudolf	Jelínek	navazuje	na	více	než	400letou	tradici	

výroby	 destilátů	 na	 Valašsku.	 První	 písemný	 doklad	 o	 existenci	

palírny	je	z	roku	1585.	Tehdy	se	pálilo	z	pivních	odpadku,	později	se	

k	nim	přidalo	obilí,	z	něhož	se	vyráběla	žitná.	Kolem	poloviny	18.st.	

se	v	sortimentu	objevila	později	tak	slavná	SLIVOVICE.)

absolvovali prohlıd́ ku stájı ́ s mladými hřebci, pohladili si 

hřıb́átka, mnozı ́z nás byli trochu zaskočeni situacı,́ ke které 

jsme se nachomýtli, připouštěnı ́klisny. Navštıv́ili jsme také 

koňský hřbitov. Panı ́ průvodkyně rozdala pár pohlednic s 

obrázky konıč́ků a my jsme vyrazili směr VIZOVICE.
(V současn é  době je hřebčı́n Napajedla největšı́m 

chovatelským zařıźenıḿ v C�R. Koně jsou chováni předevšıḿ 

pro dostihy. CHARME LOOK ze zdejšıh́o chovu vyhrál v r. 2016 

Velkou Pardubickou.) 
Ve Vizovicıćh u „Jelıńků" nás už čekali a bylo NALITO – na 

uvıt́anou sladký medový likér – a pak jsme usedli v malém 

kinosále a sledovali krátký �ilm z historie a z výroby. Ano, 

tušıt́e správně, jsme v LIKE� RCE JELI�NEK. Prohlıd́ka exkurznı ́

trasy byla zajıḿavá a všude byla cıt́it opojná vůně dobrého 

moku. Na závěr na nás zase čekala usměvavá „panı ́domácı"́ se 

štamprdlátky, na výběr byl bezinkový nebo medový likér a 

něco ostřejšı́ho. V podnikové prodejně byl velký výběr 

kořaliček včetně whisky, ovocné čaje, sušené švestky aj. 

lákadla, a tak nastalo již avizované větránı ́peněženek. Trochu 

jsme se zde zdrželi, proto po společném fotu nás autobus 

zavezl do centra Vizovic, kde jsme měli na 13.hod. objednaný 

oběd. A kdo chtěl, dal si pivečko, limo, kávičku. A pak hurá do 

Kroměřıž́e.
V KROME� R� I�Z� I jsme o půl čtvrté, takže zbývajı ́2 hodiny do 

stanoveného odjezdu. Někdo šel na zámeckou věž, někdo do 

Květné zahrady, někdo jen tak na náměstı ́nebo do bludiště, do 

obrazárny, na zmrzlinu …. Původně byla v plánu společná 

návštěva zámku, ale bohužel z důvodu natáčenı ́pokračovánı ́

televiznı́ho � i lmu MARIE TEREZIE byly uzavřeny 

reprezentačnı́ mı́stnosti, proto si každý zvolil náhradnı ́

program dle zájmu.
Zpátečnı ́cesta rychle uběhla, někdo pospával nebo pozoroval 

ubıh́ajıćı ́krajinu. A už jsme doma!

Kam vyrazıḿe přıš́tě?

                                                                        Marie	Matoušková

kronikářka	obce	Ketkovice

TIPY NA VÝLETY

Ať se v Ivančicıćh vydáte kterýmkoli směrem, zcela jistě někde narazıt́e na dıĺo ivančického 
výtvarnıḱa Josefa Zahradnıḱa. Krásná práce s přıŕodnıḿi materiály a osobitý humor autora 
jsou typická pro jeho dıĺa. Jednıḿ z jeho děl je i od loňského roku nově vybudovaná stezka k 
rozhledně Alfonse Muchy na Réně. Do výšin vás zavede krásně zpevněná cesta, lemovaná 
dřevěným zábradlıḿ, která občas skýtá i nějaké to ponaučenı.́ Vydat se můžete buď po 
betonovo-kamenitém schodišti, a kdo nechce šlapat po schodech, může se vydat krásnou lesnı ́
pěšinkou. Pro zvědavce se nabıźı ́také možnost nahoru tak a dolů zase onak…
Pokud si během cesty potřebujete oddechnout, i na tuto možnost autor pamatoval a po cestě 
zbudoval několik odpočıv́ek a vyhlıd́ek, kde je možné se posadit, načerpat energii a zároveň se 
pokochat krásným výhledem na Ivančice či jen tak koukat kolem sebe.
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Poznávací zájezd – Ketkovice - 18. května 2019

Rozhledna A. Muchy

Pokračování	na	str.	7
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Zvládnete-li zdolat náročný výstup, odměnou vám bude krásný výhled na 
město Ivančice i údolı ́ řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Rozhledna se nacházı ́v 
parku na Réně ve výšce 253 m. n. m. a svou výškou 4 m patřı ́k nejmenšıḿ 
rozhlednám u nás. Z� elezobetonová funkcionalistická stavba byla navržena 
ivančickým tiskařem a gra�ikem Milošem Navrátilem a postavena Karlem 
Feithem v roce 1930. Stavbu �inancoval mıśtnı ́ Okrášlovacı ́ spolek a Klub 
českých turistů. V roce 2000 prodělala rozsáhlou rekonstrukci, je volně 
přıśtupná.
Po sestupu zpět do údolı ́ si můžete udělat pauzu posezenıḿ  v parku na Réně 
nebo si dát něco dobrého v mıśtnı ́hospůdce. Park na Réně založili v roce 1887 
členové ivančického Zalesňovacıh́o a okrašlovacıh́o spolku, jehož předsedou 
byl tehdejšı́ starosta Jan Kočı́. Park Réna býval od nepaměti střediskem 
kulturnıćh akcı ́ pořádaných v Ivančicıćh "pod širým nebem", za dobu své 
existence však prošel svými slavnými i méně radostnými etapami. Po 120 
letech od svého založenı ́(2008-2009), se zásluhou Ing. Bohumila Smutného, 
za podpory Skupiny C�EZ a dotacı́ z EU dočkal park generálnı́ opravy. V 
současné době je park oblı́beným cı́lem výletnı́ků, škol, letnı́ch táborů, 
sportovců, rodin s dětmi, ale i těch, kteřı ́zde hledajı ́večernı ́zábavu nebo jen 
klidné posezenı ́ pod korunami stromů v blıźkosti přıŕody. Je volně přıśtupný.				

Jitka	Živná
specialista	pro	rozvoj	Mikroregionu
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Pokračování	na	str.	9

Ivančická zastavení

11.	července	bylo	slavnostně	otevřeno	v	pořadí	již	

jedenácté	 ivančické	 zastavení	 z	 dílny	 Josefa	

Zahradníka	a	za	�inanční	podpory	Města	Ivančice,	a	

Městských	 lesů	 Ivančice.	 Tyto	 zastavení	 jsou	

zasazena	 do	 přírody,	 aniž	 by	 narušovali	 její	

přirozenost.	 Autor	 při	 jejich	 tvorbě	 využívá	

výhradně	 přírodní	 materiály	 kombinující	 dřevo,	

kov	a	kámen.	Tyto	zastavení	jsou	účelně	stavěna	na	

turistických	 trasách,	 kde	 slouží	 jako	 odpočívadla	

pro	turisty,	cyklisty	i	jiné	výletníky.	

Zpravodaj	Mikroregionu	Ivančicko	|	ZÁŘÍ 2019                  Zajıḿavosti z Mikroregionu            www.ivancicko.com

Nabízíme	vám	přehled	všech	jedenácti	zastavení,	které	můžete	na	Ivančicku	navštívit:
             
1)	STROMOKRUH	EVROPY

Tento prvnı ́Stromokruh Evropy byl vysazen 29. března 2009 a má 
průměr 50 m. Nacházı ́se na levém břehu řeky Jihlavy mezi Rénou a 
Střıb́ským mlýnem, v meandru za loděnicı ́v mıśtě zvaném Zolcary. 
Tvořı ́ho 27 stromů reprezentujıćı ́státy Evropské unie, které se do 
roku 2009 staly právoplatnými členy. Jde o národnı ́stromy nebo 
stromy, které jsou pro daný stát typické. Při sázenı ́se sešlo na 100 
lidı,́  ze kterých se stali patroni zasazených stromů. Pořadatelé 
výsadby založili ještě téhož roku Okrašlovacı ́ spolek Ivančice a 
zátoce, u které se Stromokruh nacházı ́ začali řıḱat Lobpreissova 
zátoka. Stromokruh Evropy je studentský nápad, jehož realizace 
byla původně plánovaná do Bruselu nebo do Prahy. Realizátoři si 
však nakonec zvolili město Ivančice, kde sami žijı.́ Uprostřed kruhu 
je na dřevěné konstrukci zavěšeno kovové „Srdce Evropy" se 
zvonem.

1. Dánsko – buk lesnı́
2. Anglie – jasan ztepilý
3. Estonsko – dub letnı́
4. Finsko – smrk ztepilý
5.   Německo – dub letnı́
6.   R� ecko – olivovnıḱ evropský (u nás 
vymrzá, zde je zastoupen borovicı ́
černou)
7.   Irsko – dub zimnı́
8.   Itálie – jilm horský

9.   Malta – borovice černá
10. Portugalsko – dub korkový (u nás 
vymrzá, zde je zastoupen borovicı ́
černou)
11. Slovensko – lıṕa srdčitá
12. C�eská republika – lıṕa srdčitá
13. Slovinsko – lıṕa velkolistá
14. Francie – platan javorolistý
15. Kypr – cedr libanonský (u nás 
vymrzá, zde je zastoupen borovicı ́

černou)
16. Litva – břıźa bělokorá
17. Lotyšsko – lıṕa srdčitá
18. Maďarsko – dub cer
19. Polsko – borovice lesnı́
20. S�védsko – břıźa bělokorá
21. Rakousko – buk lesnı́
22. Holandsko – topol černý
23. S�panělsko – dub cesmıńový (u nás 
vymrzá, zde je zastoupen borovicı ́
černou)

Národnı ́stromy členských států Evropské unie vysazené v ivančickém Stromokruhu Evropy:
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2)	U	LIŠKY
V roce 2011 byl na hřebeni kopců v blıźkosti nejvyššıh́o bodu kopce Réna, 
na trase červené turistické cesty, vybudován dřevěný altán s lavicemi a 
stolem, odkud je v zimě krásný výhled do údolı,́  kterým vede železničnı ́
trať Brno – Znojmo. Vedle altánu je dřevěná lavička ve tvaru lišky, proto 
zastavenı ́U Lišky. C�ervená turistická značka dále směřuje k ivančickému 
viaduktu, po kterém vede již zmiňovaná železničnı ́ trať. Na této trati 
kousek od tunelu stával strážnı ́domek č. 83 „U Lišků". V roce 1893 zde 
byla zřıźena vlaková zastávka, později pojmenovaná Němčice u Ivančic. 
Hlıd́ ačem strážnıh́o domku byl Jan Liška, proto se také dlouho této 
zastávce lidově řıḱalo „U Liškových". 

3)	U	ŽÁBY
V roce 2012 byla vyčištěna studánka nad němčickou hájenkou a upraveno jejı ́ okolı ́– osazena pıś kovcová socha žáby a lavička. 
Proto zastavenı ́U Z� áby. Cestu k zastavenı ́ukazuje 3 metry vysoká dřevěná socha strakapouda, umıśtěná na okraji asfaltové cesty 
vedoucı ́kolem hájenky. 

Pokračování	na	str.	10
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4)	U	RAKA	

V roce 2014 vzniklo lesnı ́ zákoutı ́U Raka na břehu řeky Oslavy, Rak je 5 metrů dlouhý, vyzděný z lomového kamene v 
kombinaci s kovanými prvky a dřevem. Součástı ́tohoto zastavenı ́jsou lavičky, ohniště a kovové kolo. Zastavenı ́se 
nacházı ́v blıźkosti cyklostezky Oslavany-Ivančice, mezi řekou Oslava a rybnıḱy Pancıř́ I. a II., které obhospodařuje 
mıśtnı ́rybářský svaz.

5)	POMNÍK	PADLÉMU	CYKLISTOVI

B ě h e m  s l a v n o s t n ı́ h o  o t e v ř e n ı ́
cyklostezky Oslavany – Ivančice v roce 
2015 byl na pomezı ́katastrálnıćh územı ́
těchto dvou měst, vedle mostu přes řeku, 
odhalen i Pomnı́k padlému cyklistovi 
(49.1081181N, 16.3505450E), který 
symbolicky odkazuje na zakladatele této 
cyklostezky, ivančicko-oslavanského 
rodáka, bývalého pedagoga a vášnivého 
cyklisty Mgr. Miloše Musila. 

V blıźkosti pomnıḱu se tyčı ́Silo Ivančice – velkokapacitnı ́sklad obilı,́ který 
byl postaven v 80. letech 20. stoletı.́ Silo je vysoké 55 metrů s celkovou 
kapacitou 46 000 tun. Dnes se zde skladuje předevšıḿ sladový ječmen 
jednoho z největšıćh českých pivovarů, takže si vzpomeňte, až budete hasit 
žıźeň.

Pokračování	na	str.	11
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Pokračování	na	str.	12

6)	U	ŠNEKA
V roce 2015 vzniklo zastavenı ́ U S�neka u řeky Jihlavy na Malovansku, před 
klubovnou skautů. Stylizovaný šnek je 5 metrů dlouhý a 3 metry vysoký, je vyzděn 
z lomového kamene v kombinaci s kovanými prvky. Součástı ́tohoto zastavenı ́jsou 
slunečnı ́hodiny, jejichž jednotlivé, čıślicı ́označené body majı ́podobu sedaček. 
Hlavu šneka zdobı ́ztv. Kouzelné ucho, do kterého můžete šeptat svoje přánı.́ Dále 
je zde stůl, lavice, hrazda, houpačka a ohniště.
Okolı ́toků řek Jihlavy a Oslavy ničily často záplavy na 
polıćh, zahradách i v obytných domech. Již dřıv́e 
připravený projekt Regulace těchto řek však stále 
brzdil nedostatek �inancı.́ Ve 30. letech 20. stoletı ́v 
době velké hospodářské krize došlo v těchto mıśtech 
konečně k realizaci úprav. Práci na regulaci toku zde 
n a l e z l o  a ž  1 5 0  d ě l n ı́ k ů ,  p ř e v á ž n ě  z  ř a d 
nezaměstnaných. U� pravám muselo ustoupit také 
staré koupaliště na Malovansku. Po dokončenı ́
úpravy řečiště bylo na Malovansku, na prostranstvı ́
poblı́ž dnešnı́ho mostu přes řeku, vybudováno 
Okrá š lovacı́m a turistickým spolkem nové 
koupaliště. Stavebnı́ práce byly svěřeny mı́stnı́m 
stavitelům Josefu Kočıḿu a Františku Ryšavému. Na 
zděných pilı́řı́ch byly postaveny dřevěné šatny, 
uprostřed nich byla jedna mı́stnost pro správce 
koupaliště, který byl zaměstnancem Okrášlovacıh́o 
spolku a podle potřeby zajišťoval na koupališti malé občerstvenı.́ Zděné pilıř́e 
šaten vytvářeli nıźké sklepenı,́ kde byly uloženy lodičky, na nichž se jezdilo po 
Jihlavce i Rokytné. Ke koupánı ́byl do řeky přıśtup třemi kamennými schodišti. 

Celý prostor byl upraven, osázen stromy, byly zde lavičky na posezenı,́  ruské kuželky, volejbal a betonový stolek na karetnı ́hry. 
Koupaliště bylo velmi populárnı,́ chodily sem celé rodiny. Kabiny byly využıv́ány i v zimě, kdy se na zamrzlé řece bruslilo.

7)	U	LEDŇÁČKA	
V roce 2016 byla cyklostezka Oslavany – Ivančice 
obohacena o dalšı́ malé zastavenı́ U Ledňáčka 
(49.1047889N, 16.3553731E).
Po proudu i proti proudu … řeky … času … myšlenek. Ať 
už jedete po proudu nebo proti proudu – dıv́ejte se, 
poslouchejte, přemýšlejte. Co bylo důležité a už nenı,́ 
co kolem sebe člověk stále měnı́, co upadlo v 
zapomněnı́… Trasa cyklostezky Vás provede mı́sty 
divoké přıŕody, lužnıh́o lesa, luk i polı.́ Zároveň minete 
několik technických staveb spojených s historiı́ i 
současnostı ́regionu. Pravou stranu cyklostezky tvořı ́
kopec Koblih, blıž́e k Ivančicıḿ pak Bouchal, který je 
přı́rodnı́ památkou. Dřıv́e oba kopce sloužily jako 
pastviny, dnes stepnı ́vegetaci najdete jen v rezervaci 

na kopci Bouchal. Můžete zde nalézt křivatec český, mochnu pıśečnou, diviznu 
�ialovou, modřenec chocholatý, omany hvozdı́ky a hvozdičky, mateřı́doušky, 
česneky žluté, třezalky či divoce rostoucı ́chřest lékařský. Nebo potkat ještěrky 
obecné, kudlanku nábožnou a také několik desıt́ ek druhů dennıćh motýlů.
V souvislosti se stavbou sila u mostu, a předevšıḿ železničnı ́vlečky, která je dnes 
již mimo provoz, došlo k úpravám také v nivě řeky Oslavy, kdy po pravé straně je 
vidět uměle zregulované koryto řeky a po straně levé pak původnı,́ dnes slepé 
řıč́nı ́rameno. Letkovská niva je v současnosti regionálnıḿ biocentrem a zároveň 
významným krajinným prvkem. Lokalita je domovem mnoha rostlin i ptáků, v 
údolı ́ řeky je dnes běžný i bobr evropský. Revitalizace slepých ramen Oslavy 
proběhla v roce 2015.
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Pokračování	na	str.	13

8)	ZVĚROKRUH	
V roce 2016 bylo vystavěno zastavenı ́ Zvěrokruh v Budkovicıćh (5 km od Ivančic 
směrem na Moravský Krumlov). Dvanáct soch podle měsıč́nıćh znamenı,́ některé z 
kamene, některé ze dřeva, některé v kombinaci obou materiálů a doplněné kovanými 
částmi. Některé �igury jsou stylizované, jiné zase s realistickou řezbou daného 
znamenı.́ Většina soch je koncipována jako lavičky. Figury jsou vysoké 3 – 5 metrů, 
jsou postavené do kruhu, uprostřed je ohniště.

9)	U	DVOU	BOBRŮ
Prvnıḿ zastavenıḿ, které vzniklo v roce 2017, je posezenı ́ „U 
Dvou bobrů". Bylo vybudováno na soutoku řek Jihlavy a 
Rokytné. Tematické je právě tıḿ, že obě řeky obývajı ́ tito 
vodnı ́hlodavci. Prostor nabıźı ́skvělé mıśto k odpočinku i v 
letnı́ch parných dnech, protože je zastı́něno hustými 
korunami stromů.

10)	PTAČÍ	HOTEL
Druhým zastavenıḿ, které Josef Zahradnıḱ vybudoval v roce 2017 nese název „Ptačı ́
hotel". Vzniklo na pravém břehu řeky Jihlavy mezi parkem Réna a Střıb́ským 
mlýnem u cesty, která byla u této přıĺežitosti zpevněna a zajištěna tematickými 
dřevěnými bariérami. Cesta je nynı ́bezpečná pro cyklo i pěšı ́turisty.
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11)	U	TŘÍ	TEMPLÁŘŮ

Zastavenı́ se nacházı́ na Templářské cyklotrase na 
křižovatce z Hrubšic do Biskoupek a na „Templák" u 
mostu přes řeku. Vzniklo jakožto dalšı ́z řady zastavenı ́v 
okolı́ Ivančic a spojuje tématiku řádu Templářů, 
nedaleké zřıćeniny hradu Templštýn a odpočıv́ky pro 
turisty i mıśtnı.́ Ke vzniku bylo zapotřebı ́velké množstvı ́
ručnı ́práce, která má za výsledek, že vytvořené dıĺo je 
originálnı́ po všech stránkách. V dnešnı́ době co 
nejrychlejšıćh a nejlevnějšıćh staveb a materiálů se to 
může jevit až jako bláznovstvı.́ Naštěstı ́jsou pořád ještě 
lidé, kteřı ́toto podporujı ́a dokážı ́ocenit onu ručnı ́práci, 
lokálnı ́materiály a lásku, se kterou dıĺo vznikalo.
R� ád templářů, celým názvem Chudı́ rytı́ři Krista a 
S�alomounova chrámu (latinsky Pauperes commilitones 
C h r i s t i  t e m p l i q u e  S a l o m o n i c i ) ,  by l  j e d e n  z 
nejmocněj š ı́ ch  k řesťanských rytı́ ř ských ř ádů 
středověku. S jeho mocı ́a velikostı ́se mohl rovnat pouze 

jen R� ád johanitů nebo R� ád německých rytıř́ů. Obecně se použıv́ajı ́pojmenovánı ́templářský řád (francouzsky Ordre 
du Temple), rytıř́i templu, templářštı ́rytıř́i či jen templáři (francouzsky Templiers).

R� ád byl pravděpodobně založen roku 1120 jako důsledek prvnı ́křıž́ové 
výpravy do Svaté země (1096–1099). Zrušen byl v roce 1312 bulou Vox in 
excelso jako řád nepotřebný, čemuž dozajista pomohla nařčenı ́z hereze. 
R� ád nebyl nikdy obnoven. Původnıḿ úkolem řádu bylo zajistit bezpečnost 
pro zástupy poutnıḱů z Evropy, putujıćı ́z přıśtavu Jaffa do Jeruzaléma po 
jeho obsazenı.́ R� ád natolik zesıĺ il, že se začal účastnit bitev, čıḿž se jeho 
původnı́  poslánı́  změnilo na ochranu celého nově založeného 
Jeruzalémského královstvı ́ proti nepřátelským muslimským sousedům. 
R� ád byl velice bohatý a mocný, a to popuzovalo spoustu světských 
panovnıḱů. Ráno v pátek 13. řıj́na 1307 (odtud podle některých teoriı ́
nešťastný pátek třináctého) začalo rozsáhlé zatýkánı ́ templářů v celé 
Francii, nařıźené králem Filipem IV Sličným. Zároveň byl velký templářský 
majetek převzat královými zplnomocněnci. R� ád Templářů byl zrušen v roce 1312 jako řád nepotřebný.
Templštejn – Tempel (chrám) a Stein (kámen), počeštěně pak „Templštýn" nebo „Templštejn". Nacházı ́ se na 
skalnatém ostrohu nad pravým břehem řeky Jihlavy. Hrad byl zřejmě postaven mezi lety 1281 až 1298. V této době 
byly templáři usazeni v nedaleké obci Jamolice. Od roku 1312 přestává fungovat jako templářská pevnost, avšak jako 
hrad funguje až zhruba do 16. stoletı,́ kdy ho s největšı ́pravděpodobnostı ́zničil požár. Od roku 1973 je chráněn jako 
kulturnı ́památka.

Jitka	Živná,	Mikroregion	Ivančicko
zdroj	informací	KIC	Ivančice	a	informační	tabule
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Ivančická věž je podle poslednıh́o měřenı ́ r. 2003 vysoká 47,062 m. Věž je svým 

způsobem hradnı́ věžı́ a dřıv́e stávala osamoceně. Jejı́ nejstaršı́ části, prvnı́ dvě 

poschodı,́ pocházejı ́ze 13. stoletı.́ Ke konci 14. stoletı ́bylo přistavěno cihelné patro 

zvonice a věž byla zakončena homolovitým tvarem, na jehož vrcholu byl kamenný 

gotický křıž́, který nynı ́zdobı ́střechu farnıh́o chrámu. Teprve ve druhé polovině 16. 

stoletı ́byla věž zvýšena o dalšı,́ obytné patro. V něm je ještě zachován krb a mıśtnosti 

pro věžnıḱa. Věžnı ́ homole byla snıž́ena a vystavěny budky na cifernıḱy. Věž byla 

zakončena glorietkou s helmicı.́ Před tıḿ bývaly hodiny na Kounické bráně a věžnıḱ 

hodiny vytruboval. Poslednıḿ zvonıḱem na ivančické věži byl Ignác Psota, který bydlel 

na věži se svojı ́ rodinou. Zemřel 21. prosince 1941. V roce 1946 bylo ke zvonům 

zavedeno elektrické vedenı.́ Současnou podobu dostala věž v roce 1853, kdy helmice 

byla nahrazena jehlancem a na jeho vrchol byl pomocı ́školnıćh dětı ́zasazen cıśařský orel, který byl při opravě věže v roce 1929 

nahrazen moravskou orlicı.́ Poslednı ́oprava věže byla prováděna v roce 1993.

Na věži je pět zvonů.
Tři ve zvonici:
MEDIAN z roku 1498 je od mistrů zvonařů Jana a Ondřeje a vážı ́845 kg

JAKUB z roku 1505 je od mistra zvonaře Jeronýma a vážı ́560 kg

SANKTUS je zvonek z roku 1936 a vážı ́28 kg.
Dalšı ́dva zvony jsou v glorietce věže (odbıj́ı ́čtvrtky a celé)
Na věži býval i tzv. VELKY�  ZVON (MARIA), který vážil 3100 kg! Za II. světové války byl však sňat a použit pro válečné účely.

Zajıḿavou událostı,́ která se natrvalo zapsala do dějin města byl 27. červenec 1879, kdy věž hrozila sesutıḿ. Věž, která stávala 

osamoceně, nebyla vázána s kostelem, a jak se postupně přistavovala, zapomıńalo se na nepřıĺiš pevné základy. Ty sedly a věž se 

odtrhla od kostela o 14 cm a naklonila se na západnı ́stranu, která se roztrhla od spodku až k cifernıḱu. Komise znalců tvrdila, že věž 

do 24 hodin spadne. Ivančičtı ́stavitelé Josef Kočı ́a Václav Hans ji však podezdili a vrátili ji do původnı ́polohy. Práce tesařské 

prováděl Rudolf Hans. Na opravě věže se pracovalo nepřetržitě do 29. listopadu, kdy byly tyto záchranné práce zdárně dokončeny. 

(V I. poschodı ́je možné vidět, jak zdi jsou staženy železnými pruty.)
 
NĚKOLIK	ČÍSEL	O	IVANČICKÉ	VĚŽI
· Celková výška věže od terénu (nadmořská výška 208,848 m) ke středu makovice je 47,062 m.
· Od země ke špičce křıž́e měřı ́věž 50 m.
· Od země po hornı ́část zábradlı ́měřı ́30 m.
· Hmotnost zdiva je 6800 tun.
· Průměr hodinových cifernıḱů je 216 cm.
· Velké ra�ičky měřı ́1 m, malé 65 cm.
· Výška řıḿských čıślice je 33 cm.
· Pozlacený křıž́ na vrcholku věže je 80 cm vysoký a 54 cm široký.
· Moravská orlice pod nıḿ je měděná, 90 cm vysoká s rozpětıḿ křıd́el 70 cm. Na prsou má znak města – tři zlaté poháry.
· Pozlacená báň – makovice, má průměr 50 cm a jsou v nı ́uloženy pıśemnosti a platidla. Poslednı ́otevřenı ́makovice a vloženı ́

nových pıśemnostı ́se uskutečnilo 1. zářı ́1993 u přıĺežitosti opravy věže.
· Počet schodů na ochoz věže (včetně půlschodků) čıt́á 140.
· Hodiny na ivančické věži jsou od výrobce OPP Vyškov a byly instalovány v květnu r. 1984. Původnı ́hodiny byly z roku 1909. 

				

Vladimír	Voborný

článek	čerpán	z	webových	stránek	KIC	Ivančice

Ivančická věž
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Virtuální	prohlídka	z	ivančické	věže

V	letošním	roce	byla	po	rekonstrukci	ivančická	věž	zpřístupněna	veřejnosti.	
Prohlídky	věže	probíhali	celé	léto	a	pokračují	i	na	podzim.	

http://mesto.ivancice.pano3d.eu/
http://mesto.ivancice.pano3d.eu/
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Oslavany jsou zase o něco krásnějšı.́ Dokončili tam totiž rozsáhlou 
rekonstrukci Zámecké zahrady a celého okolı ́zámku. V červenci 2018 
město Oslavany dokončilo I. etapu projektu revitalizace zámecké 
zahrady, kde došlo k terénnıḿ úpravám zelené plochy vedle zámku a 
vybudovánı ́nového dětského hřiště. V červnu 2019 byla dokončena 
II. a III. etapa stavby, při které byl vybudován koupacı́ biotop, 
občerstvenı,́ tenisové kurty (multifunkčnı ́hřiště), venkovnı ́posezenı ́
a samozřejmě i celé okolı ́těchto prostor. Téměř 3,5 hektaru parkově 
upravené plochy tvořı ́ z poloviny romantický krajinářský park, z 
druhé části pak současný sportovně – rekreačnı ́ areál v mıśtech 
bývalého zámeckého zahradnictvı.́ 

     
Zámecký	biotop

Koupacı ́sezóna přıŕodnıh́o koupaliště byla zahájena 
1. 7. 2019 a potrvá do konce srpna, přıṕadně zářı,́ 
pokud bude vyhovujı́cı́ počası́ a budou splněny 
hygienické předpisy, zejména výsledky rozborů vody 
apod. Provozovatel má právo omezit vstup dalšıćh 
návštěvnıḱů v přıṕadě překročenı ́ dennı ́ kapacity 
biotopu.  Maximálnı́  dennı́  kapacita  je  500 
návštěvnıḱů. Jedná se o kapacitu celkovou za den, 
nikoli okamžitou. Tzn. že se neodečıt́ajı ́odcházejıćı ́a 
nepřičı́tajı́ přicházejı́cı́, ale jednoduše po prodánı ́
500. vstupenky se biotop pro dalšı ́ návštěvnıḱy v 
tento den uzavıŕá. 
Informace o omezenı ́vstupu bude uvedena on-line 
na  a u vstupnı ́ pokladny. Telefon: +420 Facebooku
731262 193 - pokladna (aktuálnı́ návštěvnost, 
teplota vody, ...).
     

Ve vymezené oplocené koupacı ́ části biotopu (za sprchou) je i na travnatých plochách zákaz konzumace jıd́la a nápojů. 
Mikroorganismy ve vodě nepotřebujı ́krmit rozlitým pivem, limonádou nebo vypadlým bonbónem či nadrobeným rohlıḱ em. Do 
areálu biotopu je přıśný zákaz vstupu se psy a zákaz kouřenı,́ s výjimkou vyhrazených mıśt u vstupu na sociálnı ́zařıźenı ́u objektu 
zámku.
    

Otevírací	doba	a	ceník:		               
Pondělı ́  zavřeno sanitárnı ́den    Cenıḱ vstupného:  celodennı ́       od 16 hodin
U� terý  10:00 - 20:00     dospělı ́    60 Kč  30 Kč
Středa  10:00 - 20:00     děti, senioři 60+, studenti 40 Kč  20 Kč 
C� tvrtek  10:00 - 20:00        
Pátek  10:00 - 22:00 večernı ́koupánı́
Sobota  10:00 - 20:00     Prodej vstupenek končı ́nejpozději 30 minut před
Neděle  10:00 - 20:00    koncem otevıŕacı ́doby. Vstupenky nelze rezervovat.
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Zámecké	zahradní	bistro	

Zámecké zahradnı ́bistro je přıśtupné všem návštěvnıḱům areálu zámecké zahrady, 
aniž by museli platit vstupné (platba vstupného se týká pouze koupacı́ho 
biotopu)!!! Provozovatelem Zámeckého zahradnıh́o bistra je Restaurace u Prátů 
s.r.o. Oslavany, společnost založená na rodinné tradici, s dlouholetou zkušenostı ́v 
oblasti gastronomie. Pro návštěvnıḱy je k dispozici stálý nápojový a jıd́elnı ́lıśtek. 
Vıḱendové grilovánı ́– steaky, ryby, sýry, uzeniny.
	

Venkovní	�itness	hřiště	-	Factory	–	továrna	na	zdravé	tělo 

Venkovnı́ tělocvična a multifunkčnı́ hřiště pro děti i dospělé se nacházı́ v 
severovýchodnı ́části zahrady vedle zámeckého parku.  Je mıśtem pro všechny, kteřı ́
majı́ rádi pohyb. Pod, zatı́m nerozrostlými korunami okrasných třešnı́ je 
nainstalováno 5 �itness cvičebnıćh stanic. Na vývoji jejich konstrukce se podıĺeli 
�itness trenéři i fyzioterapeuti. Dajı ́se použıt́ i pro workoutové cviky a částečně i pro 
parkour. Součástı ́jednotlivých prvků jsou instruktážnı ́panely s cvičebnıḿi návody.   
Použıv́ánı ́venkovnıh́o �itness hřiště je zdarma.

Tenisové	kurty

Provoznı ́ doba tenisových kurtů je denně od 8:00 do 22:00 
hodin. Rezervace tenisových kurtů: Petra Sakánková, tel.: 774 
116 928. Rezervačnı ́ systém: Rezervaci tenisových kurtů lze 
provést po registraci a následném přihlášenı.́ Při rezervaci je 
nutné uvést do poznámky požadovaný typ využitı ́ hřiště – 
tenis, volejbal, nohejbal. Je nutno respektovat časovou 
prodlevu při střıd́ánı ́hráčů na kurtech přıṕ. při změně typu 
hry. Rezervaci tenisových kurtů je nutné provést nejpozději 2 
hodiny před zamýšleným termıńem hry, nejlépe však alespoň 
den předem. Při rezervaci celého prostoru hřiště na �lorbal 
nebo malou kopanou se objednává mimo rezervačnı ́ systém 
přı́mo u správce areálu na tel. čı́sle 774 116 928, a to 
minimálně týden předem z důvodu časově náročné úpravy 
hracı ́plochy.

Ceník:	      bez	osvětlení  	s	osvětlením
1 kurt (tenis, volejbal, nohejbal)  150 Kč/hod.  200 Kč/hod.
celé hřiště (�lorbal, malá kopaná)  500 Kč/hod.  700 Kč/hod.

Poplatek je hrazen správci sportovnıh́o areálu při přıćhodu do prostoru hřiště v hotovosti. V přıṕadě změny počası ́
během již započaté hry se uhrazený poplatek nevracı.́

Tenisová	škola	pro	děti
V tenisovém areálu nabıźıḿe výuku tenisu pro děti od 4 let. 1 lekce = 60 minut, max. počet dětı ́
na lekci: 4. Z důvodu zajištěnı ́ plného obsazenı ́ lekce je nutná rezervace minimálně týden 
předem na telefonnıḿ čıśle 774 116 928.

Cena za 1 lekci závisı ́na počtu účastnıḱů:
4 děti – 140 Kč/lekce/dıt́ě 
3 děti – 185 Kč/lekce/dıt́ě
2 děti – 275 Kč/lekce/dıt́ě
1 dıt́ě – 550 Kč/lekce/dıt́ě
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Dětské	hřiště 

Provozní	doba:
1. května - 30. zářı ́  8:00 - 20:00 hod.
1. řıj́na - 31. řıj́na  9:00 - 17:00 hod.
1. listopadu - 31. března  hřiště uzavřeno
1. dubna - 30. dubna  9:00 - 17:00 hodin

Provoznı ́doba může být prodloužena nebo upravena na povolenı ́
provozovatele. Vstup na dětské hřiště je bezplatný. Dětské hřiště 
je inspirováno tıḿ, co ovlivňovalo život v Oslavanech po několik 
staletı ́ – těžbou uhlı.́ Můžete se s námi vrátit v čase, svézt se 
lanovkou na těžnı ́věž a pak rovnou dolů, do hlubin podzemı.́  Ke 
zkamenělinám z doby dávno minulé. K dětskému hřišti přináležı ́
odpočinková pikniková louka se zastıńěnıḿ, kterou lze využıt́ k 
odpočinku, relaxaci a dalšıḿ dětským hrám.

(Upozornění:	Vstup	dítěte	mladšího	6	let	na	hřiště	výhradně	v	doprovodu	osoby	starší	18.	let.	Prvky	mobiliáře	nejsou	herními	prvky.	Pokud	je	herní	
prvek	viditelně	poškozen,	prosím,	nepoužívejte	jej	a	upozorněte	správce	hřiště	(Město	Oslavany).	Při	extrémních	podmínkách	(námraza,	horké	
počasí,	déšť)	nejprve	prověřte	bezpečnost	herních	prvků.)

Zámecký	park

Otevírací	doba: duben – zářı ́  08:00 - 20:00 hod.
   řıj́en – březen  10:00 - 16:00 hod.

Vstup do parku je zdarma. V obdobı́ od dubna do zářı́ je v 
zámeckém parku k dispozici veřejné sociálnı ́ zařıźenı.́ Zámecký 
park Oslavany má rozlohu cca 16,5 tisıće m2. Dnes v něm můžeme 
najıt́ 35 různých druhů stromů a téměř 40 druhů okrasných keřů. 
Současná podoba parku je z roku 2013, kdy proběhla jeho 
rekonstrukce. Najdeme zde dřeviny evropské, asijské i 
severoamerické. Zámecký park tu je několik staletı ́a prošel mnoha 
podobami. Od ryze užitkových zeleninových záhonů a sadů přes 
baroknı́ pravidelné kompozice, klikatými cestičkami raně 
krajinářských úprav po vzoru anglických parků, až po bohatě 

kvetoucı ́ reprezentativnı ́ romantickou zahradu plnou exotických dřevin. Právě Gomperzové, poslednı ́ majitelé 
panstvı́, byli vášnivı́ sběratelé a milovnı́ci rostlin. Mezi jejich přátele patřilo mnoho umělců, kteřı́ v tehdy 
romantickém zámeckém parku rádi pobývali. Mezi ně patřil i významný židovský malıř́ Emil Orlik, který park i zámek 
zachytil na mnoha obrazech. Po 2. světové válce park chátral a koncem 20. stoletı ́ byl téměř zdevastovaný. Po 
nejnutnějšıćh stabilizačnıćh zásazıćh přišla na řadu celková rekonstrukce, která byla dokončena v roce 2014. 

Jak tedy park vypadal před 100 lety? Co se nám 
zachovalo a co tu naopak už nenajdeme? Kostru 
parku tvořily staré domácı ́ stromy, předevšıḿ lıṕy, 
jasany a javory. Bylo tu ale také mnoho tenkrát 
netradičnı́ch a vzácných dřevin. Dobu koňských 
povozů pamatujı ́ třeba stařičké platany a jıŕovce, 
které se v našich zemı́ch vysazovaly již v době 
baroka. Asi nejznámějšıḿ stromem v parku je jinan 
dvoulaločný. Gomperzové vysadili i zajı́mavé 
kultivary běžných stromů, jako je střıh́anolistá lıṕa 
nebo javory s panašovanými (skvrnitými) listy. Vıć, 
než sto let majı́ zajisté také mohutné borovice 
vejmutovky a douglasky. Do dnešnıćh dnů přežilo 
několik keřů šeřıḱů, brslenů a krásné stromovité 
dřıńy.

Pokračování	na	str.	19	
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Nenajdeme tu drobné zahradnı ́ stavby. Na počátku 19. stoletı ́ stály v 
parku dvě oranžerie, v nichž byly pěstovány ananasy a pomeranče. 
Dřevěná přıśtavba zámku, tzv. „Cejle" na jižnı ́fasádě byla zbořena kvůli 
havarijnıḿu stavu v 50. letech 20. stoletı.́ „Gelbes haus" – altán s řadou 
sloupů stál v mıśtech dnešnıh́o vstupu – ten známe již jen z maleb Emila 
Orlika. Umělá zřıćenina s hradbami a miniaturnıḿ obloukovým mostem 
je dnes zřıćeninou opravdovou. Zmizel i šestiboký dřevěný altán, lavice, 
stoly, pıśkové cestičky zarostly a zaniklo i slavné alpinum s jezıŕkem.

Zkuste si pozorně prohlédnout staré fotogra�ie a v parku najıt́ mıśta, kde 
zmizelé stavby stály. Přivřete oči a kdo vı?́ Třeba Vás fantazie přenese o 
100 let zpět. Vždyť tenkrát ptáci zpıv́ali a řeka šuměla stejně jako dnes.

Zdroj	informací:	www.biotoposlavany.cz,	www.facebook.com

NENECHTE SI UJÍT
Historické slavnosti Rosa coeli | 7.9.2019 | 14:00 – 22:00 | Masarykovo náměstí Dolní Kounice

    

Město Dolnı ́Kounice pořádá v sobotu 7.9.2019 na Masarykově náměstı ́ již 21. Historické slavnosti Rosa coeli. Celodennı ́
rodinný program je pro všechny návštěvnıḱ y zdarma. K viděnı ́ budou rytıŕ ̌ské souboje, představenı ́ práva útrpného, 
historické tance a k poslechu bude nespočet dobových skladeb od umělců zabývajıć ıćh se historickou hudbou. Pro 
milovnıḱ y vıń a bude v Kulturnıḿ  domě probıh́ at Národnı ́ soutěž vıń  Znojemské vinařské podoblasti. Chybět nebude ani 
ohňová show či ohňostroj. 
Historické slavnosti Rosa coeli oslavujı ́ znovuzıś kánı ́ statutu města. Tento statut byl městu v roce 1964 odebrán a navrácen v 
roce 1998. Na tento počin byla založena oslava, jako důkaz, že si toto historické městečko statut právem zasloužı.́ Slavnosti 
započnou již v pátek 6.9.2019 v 18 hodin průjezdem zvacı ́ družiny v čele s Vilémem z Pulıńa – zakladatelem bývalého 
ženského kláštera Rosa coeli. Pokračování	na	str.	20	

http://www.biotoposlavany.cz
http://www.biotoposlavany.cz,
https://www.facebook.com/Z%C3%A1meck%C3%A1-zahrada-a-biotop-Oslavany-699809697120592/
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Hlavnı́ program se uskutečnı́ v sobotu 7.9.2019 na 
Masarykově náměstı́. Přesně ve 14 hodin zahájı ́
starostka Dolnıćh Kounic program slavnostı ́ a společně 
s předsedkynı ́ Bratrstva vinařů a kopáčů 1737, z.s. a 
předsedkynı́ Svazu vinařů C� eské republiky předá 
výherci letošnı́ Nominačnı́ výstavy vı́n Znojemské 
vinařské podoblasti cenu v podobě vinného soudku. Po 
zahájenı́ již budou slavnosti v plném proudu. Na 
hlavnıḿ pódiu budou k viděnı ́ historické tance, štıt́ové 
formace, rytıř́ské souboje, interaktivnı ́ přednášky práva 
útrpného a ohňová show. K poslechu budou hrát 
dobovou hudbu skupiny, jako napřıḱlad DEJNA, Tempus, 
Devětsil či Bohemian Bards. Na Masarykově náměstı ́
kromě pódiových představenı́ budete moci navštıv́it 
řemeslnou vesničku, kde bude možné vyzkoušet 
starodávná řemesla, nebo vojenské leženı́ mı́stnı́ch 
Střelců sv. Gotharda, u kterých budete mıt́  možnost 
vyrazit si pamětnı ́ minci s motivem města na ručně 
vyrobeném mincmistru. Nebude chybět také skákacı ́
hrad, historický kolotoč, středověká tržnice, či oblıb́ený 
kejklıř́ Jonáš, který Vás bude doprovázet programem 
celý den. Na řece Jihlavě bude plout a vozit návštěvnıḱy 
slavnostı ́ Vikingská loď. Pro děti bude vyhrazen prostor 
za Městským úřadem, kde na malém pódiu budou 
probıh́at loutková a hraná pohádková představenı.́ Pro 
kreativnı ́ dıt́ka budou k dispozici i tvořivé dıĺny a pro ta 
zvıd́avá bude představovat kouzelné pokusy alchymista 
Gorvin. Připravena bude také zábavná soutěž 
„Dobyvatel", ze které si děti mohou odnést hodnotné 

ceny. Ani významné historické památky města nezůstanou pozadu. Od 10:00 do 19:00 budou památky otevřeny pro 
návštěvnıḱy a zkušenı ́ průvodci v obových kostýmech budou vyprávět poutavý a spletitý výklad. V Kulturnıḿ domě 
bude probıh́at v době od 13:00 do 21:00 významná Národnı ́ soutěž vıń Znojemské vinařské podoblasti. Na své si tedy 
přijdou také milovnıći vıńa. Vıće kompletnı ́ program naleznete na www.dolnikounice.cz 

Pokračování	na	str.	21	

http://www.dolnikounice.cz/
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Sousedská slavnost – sousedé z Kahanu a Ivančicka 
7.9.2019 | 10:00 – 21:00 | Hornický dům Zbýšov
Jménem organizačnıh́o týmu občanů z Mikroregionu Kahan a Mikroregionu Ivančicko, bychom Vás chtěli srdečně pozvat na akci 
Sousedská slavnost, která se letos bude podruhé konat ve Zbýšově 7. 9. 2019 v Hornickém domě. Slavnost je určena všem, kdo majı ́
chuť ukázat svůj um druhým. Přijďte se pobavit, seznámit a strávit přıj́emný den se svými sousedy.
Program akce si sestavujı ́ občané Zbýšova a okolnıć h obcı ́ sami, přičemž cıĺ em je ukázat, co umı,́  co nabıź ı,́ co je bavı.́  Program 
naleznete na webu akce  nebo na facebooku  . Akce nemá jednoho organizátora, ani zaštıt́ ěnı ́ nějaké instituce. Vše vzniká na 
základě spolupráce mezi desıt́ kami dobrovolnıḱ ů z celého regionu. Rádi bychom, aby Sousedská slavnost podporovala soužitı ́
mezi občany a budovánı ́ komunity v regionu s cıĺ em dát prostor všem, kteřı ́majı ́ co druhým nabıd́ nout. Vstup na akci je zdarma, 
stejně tak většina vystupujıć ıćh vystupuje bez nároku na honorár.̌ 

PROGRAM

10:00	 divadelnı ́ představenı ́Zlatovláska s hudbou kapely 
 Tranzan (Rapotice a okolı)́
11:30	 hudebnı ́ představenı ́dětı ́ a maminek z Oslavan a 
 okolı ́ (Hudbohrátky, Hana S�mardová)
13:00	-	18:00
· hra O poklad Jazykové školy s Bárou (Bára 
 Horáková, Zbýšov)
· Lovenı ́ zbýšovské kešky (František Nováček, 
 Zbýšov)
· Otevřená expozice Dolu Simson (Zbýšov)
· Půjčovna elektrokol (Mario Svoboda, Zbýšov)
· Otevřená hrnčıŕna (Jurnıć ̌kovi, Zbýšov)
· Trénink systému krav maga (Sergio Oliveira, 
 Zbýšov)
· Parkour show (kluci ze Zbýšova a okolı)́
· Zakřanské mažoretky
· Cyklovyjıź ̌ďka
· Turnaj v páce (Pavlıń a Klementová a Robin Honzák, 
 Zbýšov)
· i-Kompas – ochutnávka z přednášek (Daniela 
 Růžičková, Ivančice)
Dílničky
· Divadelnı ́ dıĺ na Jako herec – děti 10 – 15 let (O děti 
 postaráno, Veronika Senciová)
· Divadelnı ́ dıĺ na Hrajeme (si) divadlo – maminky s 
 dětmi 2 - 5 let (O děti postaráno, Veronika Senciová)
· Dıĺ nička Hudbohrátky, malovánı ́ na obličej (Hana 
 S�mardová, Oslavany)
· Dıĺ nička Bastlenı ́a pájenı ́ (kroužek bastlenı,́  
 Rosice)
· Eko dıĺ nička Lesnı ́školky Přeslička (Rosice)
· S� icı ́dıĺ nička Lilleo s láskou (Klára Kouřilová, 
 Zbýšov)
· Dıĺ nička na výrobu náramků (Petra Maryšková, Brno)
Přednášky
· Barefoot – volnost nohy, zamyšlenı ́nad jejı ́ funkcı ́ a biomechanikou pohybu (Janožka, Jana Kadaňková)
· Nežádoucı ́ chovánı ́ psů a jak ho řešit pomocı ́ pozitivnıć h metod – po přednášce následuje workshop, můžete přivést své 
 mazlıć ̌ky (Dogdancing, Kristýna Hrnčıř́ová)
· Spánek dětı ́(S láskou k dětem i sobě – Lenka Danielová)
· Bezpečnost na internetu a online lifehacky (Kača S�vidrnochová)
· Můj armádnı ́ život na misi (Sergio Oliveira)
· Ekologická domácnost (Zuza Matějková)
18:00	-	21:00	
· Zbýšovský chrámový sbor
· Kapela PRDA

Kateřina	Švidrnochová
digitalizace,	online	vychytávky,	PR	&	marketing,	vzdělávání
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Oslavanské historické slavnosti
7.-8.9.2019 | Celodenní akce | Zámek Oslavany

Slavnosti jsou připomıńkou přıj́ezdu krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie do 
Oslavan během vysvěcenı ́ ženského cisterciáckého kláštera U� dolı ́ sv. Marie v roce 1228. 
Historický obraz je vzpomıń kou na udělovánı ́ privilegiı ́ klášteru králem. C�eká vás bohatý 
kulturnı ́ program. Rytıŕ ̌ský turnaj na počest královského páru krále Přemysla Otakara I. a 
královny Konstancie, vystoupenı ́ kejklıŕ ̌ ů a muzikantů, dobové tržiště s historickými řemesly. 
Celá slavnost je podbarvena vystoupenıḿ i kejklıŕ ̌ ů a muzikantů i historickými řemesly s 
dobovým tržištěm.

Chystáte	se	na	Oslavanské	historické	slavnosti?	Svezte	se	na	ně	v	sobotu	7.	září	parním	
vlakem,	 který	 poveze	 lokomotiva	 Skaličák.	 Nostalgický	 vlak	 odjíždí	 z	 Brna	 a	 jeho	
součástí	bude	i	vůz	pro	přepravu	kol	a	kočárků.

Jízda	parním	vlakem	SOBOTA	7.	ZÁŘÍ	2019
Trasa vlaku: Brno dolnı ́ n. – Oslavany: 10:05 – 11:05 hod. 
Oslavany – Střelice: 12:40 – 13:30 hod. 
Střelice – Oslavany: 13:55 – 15:03 hod. 
Oslavany – Brno: 16:50 – 17:52 hod

Pokračování	na	str.	25	
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Pokračování	na	str.	26	
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Havelské hody, Ketkovice 12.-13.10. 2019

Zřejmě největšı ́každoročnı ́ událostı,́  kterou žijı ́ celé Ketkovice jsou tradičnı ́ Havelské hody, slavené vždy druhý řıj́nový vıḱ end 
na svátek sv. Havla. Výjimkou byly léta 2015 – 2017, kdy jsme z důvodu rekonstrukce neměli k dispozici sál a pohostinstvı ́ a 
tak jsme hody slavili poslednı ́ srpnový vıḱ end pod otevřeným nebem (a několika velkými párty stany). I tento termıń  v letnıć h 
dnech měl něco do sebe a budeme na něj rádi vzpomıń at. Tradice se ale musı ́ ctıt́ , a proto už od loňského roku probıh́ ajı ́ naše 
hody opět v řıj́novém termıń u.

Hody majı ́ povětšinou velmi podobný průběh ve všech obcıć h regionu, kde probıh́ ajı ́ od léta do podzimu, ale zároveň v téměř 
každé obci se najde něco osobitého, co je typické pouze pro tu konkrétnı ́ obec. V Ketkovicıć h je to napr.̌ slavný hodový soud, 
který bývá téměř na konci dvoudennıh́ o veselı,́  v neděli před půlnocı ́ a soudnı ́ tribunál na něm odsoudı ́ stárky a jejich stárkové, 
za drobné prohřešky, kterých se v průběhu hodů dopustili, k velkému pobavenı ́ hodové veřejnosti.

Hody sice trvajı ́ dva dny, ale práce a přıṕravy začıńajı ́ již mnoho týdnů předem. Také organizace nenı ́ jednoduchá, ale náš Sbor 
dobrovolných hasičů ji dıḱ y mnoha desıt́ kám let zkušenostı ́ zvládá skvěle a patřı ́jim za to dıḱ  a uznánı.́

A protože základem hodů je dobrá muzika, ke ketkovským hodům patřı ́již neodmyslitelně pěknou řádku let dechová hudba 
Doubravěnka.

Program:
Sobota:	

10:00    Stavěnı ́hodové máje
13:00    Průvod stárků obcı,́ zvanı ́ na 

hodovou zábavu
17:00    Tancovánı ́ stárků pod májı́

20:00    Hodová zábava
Neděle:	

11:00   Mše svatá za hasiče 
14:00   Obchůzka stárků obcı́

17:00   Tancovánı ́ stárků pod májı́
20:00   Hodová zábava
23:00   Hodový soud

Všichni	jste	srdečně	zváni!
                                                                                         

Šárka	Matoušková
																																																																																																								starostka	obce	Ketkovice
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Naši noví dobrovolníci z Evropské dobrovolné služby 

·						Světlana	z	Ruska					·					Anna	z	Arménie					·						Maxim	z	Ruska						·						Gamze	z	Turecka

V SVC�  pomáhajı ́ v kroužcıć h, na akcıć h a s různými přıṕravami dalšıćh aktivit. Kdo	by	měl	z	obcí	zájem (osadnı ́ výbory, knihovny, 
svaz žen, senioři, …), je	možné	s	nimi	domluvit	setkání	– besedu, mohou přijet povyprávět o své práci a zkušenostech, o jejich 
zemi nebo je možná domluva na dalšı ́témata, a to buď v angličtině nebo ruštině, pokud by byl potřeba překlad, doprovázet je bude 
kolega, který by překládal. Tyto	besedy	jsou	zdarma,	platí	se	pouze	cestovné.
V	případě	zájmu	se	obracejte	na:	Dagmar S�acherová/ sacherova@svcivancice.cz

Ahoj!Jm enuji se Světlana,	jsem	z	města	Kirov	v	Rusku. Momentálně jsem dobrovolnıḱ em ve Středisku volného času Ivančice. V 
C�eské republice jsem úplně poprvé. Moc se mi tu lıb́ ı,́ město mi přijde útulné a potkávám tu tolik pejsků! Zbožňuju je. :-) Jsem moc 

ráda, že můžu žıt́ v rodném městě Alfonse Muchy. Jeho práce byla velmi důležitá pro vývoj v obdobı ́
secese. Ráda bych se naučila česky a taky si zlepšila moji angličtinu, takže pokud si chcete 
popovıd́ at, určitě přijďte. Jsem webový a gra�ický designér, mám ráda vše, co je nějakým způsobem 
přıb́uzné s uměnıḿ . Tvořıḿ, gra�icky navrhuji bannery, komiksy, �ilmové plakáty, ... – napr.̌ práce 
mám umıś těny v metru). Můžu pomoct s pracı ́ v programech Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 
nebo s tvorbou náčrtů a skic. Také vytvářıḿ ilustrace, obrázky, knižnı ́ obaly nebo �ilmové plakáty. 
Můžu uspořádat setkánı ́ nebo �ilmovou noc se zaměřenıḿ  na uměnı.́  Ráda si s každým popovıd́ ám, 
tak dojděte do střediska volného času. Těšıḿ se, až se potkáme.

„Tvořit, inspirovat, měnit". Tři „otřepaná" slova, která slyšıḿe, zatıḿ co studujeme, pracujeme nebo se snažıḿe najıt́  motivaci v 
něčem, co ve skutečnosti nemáme rádi. Jmenuji se Anna a jsem nová dobrovolnice ve Středisku volného času Ivančice. Kdybyste se 

mě zeptali, co jsem si o Evropské dobrovolné službě myslela před třemi roky, řekla bych vám, že je to pro 
mě nedostupné, chybělo mi sebevědomı ́ a vıŕ a v sebe samu. Tahle tři slova mě zněla jako fráze a já měla 
pocit, že jsou pouze marketingový pojem. Před pár měsıć i jsem pracovala v arménské televizi Armnews 
jako novinářka, mám zkušenosti v oblasti médiı ́ a myslela jsem si, že to je to, co chci dělat. Ale je pouze 
otázkou času, kdy určité okamžiky mohou změnit směr vašich současných plánů a také celý váš život. Poté, 
co jsem se zúčastnila projektu Erasmu+ v Portugalsku jsem si uvědomila, že kromě práce je tu tolik věcı,́  co 
se člověk může naučit, vidět a zažıt́, ale hlavně – společně s ostatnıḿ i poznat sebe samu z jiného úhlu. A 
tahle tři otřepaná slova již nebyla „fake". Uvědomila jsem si, že chci vıć e kreativity, vıć e inspirace a velké 
změny v mém životě. Začala jsem v ně věřit. Tıḿ se mi přiblıź ̌ ila skutečnost zúčastnit se tohoto báječného 
EDS projektu, který mě odnesl tak daleko od svého domova, kterým je Arménie. Doufám, že se tohle mıś to 
brzy stane mým domovem a mıś tnı ́ lidé budou mojı ́ druhou rodinou, stejně tak doufám, že obrovské 

zkušenosti a zážitky budou pro mě přıńosné. R� ıḱá se „buď kreativnı,́  inspiruj se, měň" a já řıḱám – přijmi výzvu s jednıḿ  rozdıĺ em: 
nejsou to už jen tři otřepaná slova, ale tři výrazy, dıḱ y kterým stojı ́ za to žıt́.

Anna	Melikyan,	dobrovolnice	z	Arménie
   

Ahoj lidi! Jsem Maxim a teď jsem EDS dobrovolnıḱem ve Středisku volného času v Ivančicıć h. Mám rád uměnı ́ a také mám 
akademický diplom z oblasti �ilmu. Rád cestuji a poznávám nové lidi. Zajıḿ ám se o jazyky. Moje nejoblıb́ enějšı ́sporty jsou tenis a 

fotbal. Takže, pocházıḿ  z Ruska. Ať už o Rusku vıt́ e cokoliv, vždycky Vás může něčıḿ překvapit. Rusko se skládá 
z mnoha krajin, napřıḱlad: Tatarstán, Sibir,̌ Jakutsko, Kabarsko-Balkarsko a mnoho dalšıćh … Přijel jsem z 
evropské části země a vždycky jsem žil ve velkém městě, v Petrohradu a v Moskvě. Tıḿ pádem je pro mě život v 
Ivančicıć h úplně nova zkušenost: nejen život v jiné zemi, ale také život v menšıḿ městečku oproti životu ve 
velkoměstě. Jsem za tuhle zkušenost velmi vděčný! Pokud se chcete dozvědět něco o městech, ve kterých jsem 
žil, mohu řıćt, že Moskva je pro mě městem s nejkrásnějšıḿi kostely a katedrálami. Koukejte, vypadajı ́ jako 
cukrovı!́  Nejslavnějšı ́je pak Chrám Vasila Blaženého! Mimochodem, myslıḿ , že i Praha je velmi krásná. Za to, že 
můžu být dobrovolnıḱ em v SVC�  Ivančice vděčıḿ jak této organizaci, tak i mé vysıĺ ajıć ı ́organizaci v Rusku, jejıź ̌  
název je "Sféra". Tahle organizace je velmi aktivnı ́ na poli výměnných pobytů pro mladé lidi. Pomáhá tak 
mladým poznávat svět.

Maksim	Zur,	ruský	dobrovolník

Pokračování	na	str.	35
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Ahoj, jmenuji se Gamze, jsem z města Gaziantep v Turecku. Jsem nový dobrovolnıḱ  ve Středisku volného času 
Ivančice. Jsem absolventem oboru mezinárodnı ́ vztahy na univerzitě Mustafa Kemala v Turecku. Na univerzitě 
ještě studuji obor veterinárnı ́ sestra a laborantka. Miluju zvıŕ ̌ata a přıŕodu. Ráda čtu a ráda se zdokonaluji v 
nových věcech. Hraju na housle, převážně folklór. Mám ráda tenis, tanec a sporty obecně. Ráda pletu, vyšıv́ám, 
maluji a vyrábıḿ  šperky. Věnovala jsem se prodeji a marketingu ve �irmě zabývajıć ı ́se logistikou. Myslıḿ , že to 
ale nebylo úplně pro mě. R� ekla jsem si, že když žiju jen jednou, mělo by to stát za to. A teď jsem tady. Jsem velmi 
ráda, že jsem v Ivančicıć h. Je to pěkné malé město. Ráda poznávám svět. Ráda se učıḿ nové věci o kultuře jiných 
zemı.́  Myslıḿ , že jsou na světě dva typy lidi – dobřı ́a zlı.́  Jinak lidi nerozlišuji. Roky plynou jako voda a nic se 
nedá vrátit zpět, takže bychom si měli každý moment užıt́. A myslıḿ , že si to tu s ostatnıḿ i užijeme.

	Gamze	Arici/Turecko

Pokračování	na	str.	36
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Ohlédnutí za proběhlými akcemi

Rekord	3iQ
Ve středu 15. 5. 2019 naše ICM pořádalo ve spolupráci se SVC�  Ivančice 2. 
ročnıḱ  celorepublikového rekordu ve hře 3iQ. Hra 3iQ je logická hra pro 2 
hráče postavená na kombinovánı ́ symbolů, která procvičı ́vaši mysl, strategii. 
Je to obdoba klasických piškvorek, která ale nabıź ı ́mnohem vıć e kombinacı,́  
je náročnějšı ́na přemýšlenı ́ a volbu správné strategie. Výsledkem je zásadně 
většı ́zábava a adrenalin. Ukažte, že váš smysl pro logiku je nejlepšı ́ široko 
daleko. Hra je ideálnı ́ rovněž pro hranı ́ na zahradě, u bazénu nebo na pláži.  
Pro všechny věkové kategorie. Cıĺ em rekordu bylo, aby si hru zahrálo za 24 
hodin, co nejvıć e lidı ́ v celé C�R a touto formou napomoct propojenı ́ve hře 

všech věkových kategoriı.́   Akce se u nás v Ivančicıćh a okolı ́ zúčastnilo celkem 321 účastnıḱ ů. U� častnila se většina škol v Ivančicıć h 
a v okolı ́ a také veřejnost, která přišla za námi na Horizont do našeho informačnıh́ o centra pro mládež (ICM).

Petra	Heřmanová,	ICM	Ivančice

Pokračování	na	str.	37

T-Mobile	Olympijský	běh	v	Ivančicích

Ve středu 19. června se konala 
největšı́ běžecká akce v C� eské 
republice T-Mobile Olympijský 
běh 2019. Ivančice se k této akci 
opět přidaly, běh organizovalo 
Středisko volného času Ivančice na 
m ě s t s k é m  s t a d i o n u .  V 

dopolednı́ch hodinách se běhu zúčastnili žáci ivančických 
základnıć h škol. Na start se jich postavilo na 260 z 2. až 5. třıd́. 
Prožili tak dopoledne sportem, společnými zážitky, vzájemnou 
podporou i zábavou, kdy se mohli po běhu zapojit do malovánı ́
obrázků, nejen na olympijské téma, křı́dami na chodnı́k, 
vyplňovánıḿ  Olympijských kvıź ů nebo �lorbalovými hrátkami. 
V 17. hodin vyběhly nejmladšı ́ děti na 400 m, hned po nich 
startovaly staršı́ na 800 m po oválu mıś tnıh́ o fotbalového 
stadionu. V 18.00 hodin se na start postavilo 93 mladých a 
dospělých běžců, aby absolvovali svoji trať. Připraveny byly 
tratě dlouhé 2,5 a 5 km, které vedly v krásném prostředı ́ v 
blıź kosti řeky Jihlavy. Delšı ́trať pokračovala po druhém břehu 
řeky, kolem Kumánu, směrem na Němčice a zpět přes 
Malovansko na stadion, kde běžce vıt́ ali a povzbuzovali diváci, 
kteřı ́zajistili velice přıj́emnou atmosféru. Dětı ́ běželo vıć e jak 
70, na delšı ́ tratě vyběhlo 51 žen a 42 mužů. Svojı ́ účastı ́
podpořili myšlenku této akce, kterou je propagace sportu a 
zároveň registracı ́ přispěli na Olympijskou nadaci. Ta pomáhá 
sportovat dětem, jejichž rodičům chybı ́ �inančnı ́ prostředky na 
jejich sportovnı́ aktivity. Nejde přitom pouze o výjimečně 
talentované děti. Rozhodujıć ı ́je, aby děti měly chuť pravidelně 
sportovat. Obdiv a uznánı́ zasluhujı́ všichni běžci, kterým 
děkujeme za účast, opět to bylo v horkém počası ́ velmi náročné. 
Nejlepšı ́čas na 5 km byl 19:23 min.
Dıḱ  patřı ́ také fotbalovému klubu FC Ivančice za poskytnutı ́
zázemı́, Městské policii Ivančice za asistenci během akce, 
Atletickému klubu Ivančice za velkou pomoc při měřenı ́ a 
zápisu výsledků a všem, kteřı ́s touto akcı ́ pomáhali.
Na o�iciálnı́m webu /www.olympijskybeh.cz/ této akce se 
můžete dočıśt: „Různı ́běžci, různá mıś ta, jedna myšlenka. To je 
heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik 
let. Je jedno, jestli jsi závodnıḱ , nebo běháš jen občas, jestli jsi 

malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přıŕodě, na louce 
nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde předevšıḿ o 
to se hýbat, a hlavně pro radost. Na T-Mobile Olympijském běhu 
oslavujeme radost z pohybu a sport jako takový. Akcı ́ si totiž 

připomı́náme mezinárodnı́ Olympijský den, tedy založenı ́
Mezinárodnı́ho olympijského výboru. T-Mobile Olympijský 
běh je vůbec největšı ́ běžeckou událostı ́ u nás. V jeden den, 
přesně v jeden čas vybıh́ á několik tisıć  běžců po celé C�eské 
republice– ať už jako součást hlavnıć h závodů, ve školnıć h 
bězıć h nebo v rámci individuálnı ́ výzvy v běžecké aplikaci.
Tıḿ, že si s námi zaběhneš, uděláš dobře nejen svému tělu, ale 
pomůžeš i ostatnıḿ. Na T-Mobile Olympijském běhu totiž 
pomáhá každý běžec svou účastı ́ i C�eské olympijské nadaci. Z 
každého startovného jde část na podporu sportovánı ́ dětı,́  
kterým v tom bránı ́ nedostatek �inančnıć h prostředků. A s vašı ́
podporou dokáže nadace pomoci dalšıḿ mladým sportovcům 
k plněnı ́ jejich snů."
Přispěno na nadaci: 289 750 Kč
Počet registrovaných běžců: 72 245
    

Vítězové:
400 m dıv́ky: Kristina Feithova chlapci: Daniel Vyklický
800 m  dıv́ky: Ludmila Horáková chlapci: Zdeněk S� tavıḱ
2,5 km ženy: Klára Doležalová muži: Tomáš Vrzal
5 km: ženy: Tereza Procházková muži: Marek Feith
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Pozvání na připravované akce:
Středisko volného času Ivančice má 
opět v plánu pro školnı ́ rok 2019/2020 
nemálo akcı ́ pro děti i dospělé. 

V pátek 4. řıj́na se bude konat tradičnı ́
strašidelné odpoledne s názvem AŤ	ŽIJÍ	
DUCHOVÉ. Akce je určena předškolnıḿ  i 
školnıḿ  dětem, ale také dospělým. Koná 
se v podvečer, a proto je dobré mıt́  s 

sebou lampion nebo lucerničku, abyste si mohli posvıt́ it na 
duchy a dalšı́ strašidelné bytosti, které budou mı́t pro 
návštěvnı́ky připraveny různé úkoly. Bát se ale nemusı́te, 
protože to jsou sice strašidla, ale hodná.  

V neděli 13. řı́jna proběhne 16. 
ročnı́k přehlı́dky ZÁCHRANÁŘI	 V	
AKCI .  S my s l e m  t é t o  a kc e  j e 
p ře d s t av i t  d ivá k ů m ,  p o m o c ı ́
p r a k t i c k ýc h  u k á z e k  z á s a h ů , 
p ř i p r a v e n o s t  j e d n o t l i v ý c h 
záchranných a bezpečnostnı́ch 
s l o ž e k  C� e s k é  r e p u b l i k y  a 
propojenost složek Integrovaného 
záchranného systému. V ukázkách 
se postupně představı́ Policie C�R, 
Hasičský záchranný sbor JM kraje, 

Vazebnı ́ věznice Brno, Kynologická záchranná jednotka C�R 
Brno, Městská policie Brno, Univerzita obrany, Sbory 

dobrovolných hasičů a BESIP. Dále bude připraven doprovodný 
program, zaměřen pro děti i dospělé. Součástı ́ programu bude 
také ukázka seskoku a přistánı ́ armádnıh́ o vrtulnıḱ u.

Na ADVENTNÍ	 ČAS	 připravujeme pečenı ́ pernıḱ ů a tvorbu 
adventnı́ výzdoby, Mikulášskou nadı́lku pro děti a na 
Adventnıḿ  odpoledni vystoupenı ́ dětı ́ ze zájmových kroužků.

Budeme rádi, když vy, návštěvnıć i budete odcházet z těchto 
aktivit spokojeni. Podrobnosti o akcı́ch naleznete na 
www.svcivancice.cz

Dagmar	Šacherová,	Středisko	volného	času	Ivančice

Pokračování	na	str.	38

Léto	s	Horizontem

Na letošnı ́léto jsme připravili 23 přıḿěstských táborů, 9 pobytových a 2 sportovnı ́ soustředěnı.́  Tisıć ovka 
dětských i dospělých účastnıḱ ů si tak užıv́ala táborový program nejen v Ivančicıć h, ale také Dolnıć h 
Kounicıć h, na Kratochvilce, U� jezdu u Rosic, Otrokovicıć h nebo Zblovicıć h. Tři pobyty jsme připravili v 
Chorvatsku, kdy jsme si vychutnávali moře v Podaci a na Orebiči. Tábory a pobyty byly určeny pro děti od 3 
let, pro mládež i dospělé. Program byl zaměřený na různá 
témata. Ať už to byl napr.̌ Kocour v botách, Lego přıb́ěh, 
Krtečkova dobrodružstvı́, určené pro nejmenšı́, Přı́běh 
hraček, Návrat do doby kamenné pro školáky. Tvořivé 
tábory byly napr.̌ na téma Strašidla či Vodnı ́ svět, tanečnıć i 
se „vydali" do Vesmı́ru. Superhrdinové či Pirátská 
dobrodružstvı́  proběhli v Dolnı́ch Kounicı́ch a na 

Kratochvilce. Už název konkrétnıh́ o tábora napovıd́ al, co bude hlavnı ́ náplnı ́ celého 
týdne. Pro tábornıḱ y byly připraveny aktivity v budově i venku, výlety, koupánı,́  
spousty her a tvořenı.́  Stejně tak bohatý program čekal děti a mládežnıḱ y na 
pobytových táborech v U� jezdu u Rosic a Otrokovicıć h. V horkém počası ́ si řádně užili 
sportu a spousty náročnějšıćh her a aktivit, připravených právě pro jejich věk. 
Společné chvilky prožıv́ali maminky a babičky se svými potomky na táborech v přıj́emném prostředı ́ otrokovickém areálu. Dalšı ́
tábornıć i se vydali do Zblovic u Vranovské přehrady, aby zde prožili 10 dnů jako Trosečnıć i. I když si nemuseli stavět chýše, hledat 
studánku a vyrábět oblečenı,́  museli zvládat jiné úkoly, mnohdy stejně tak nelehké. Museli si poradit s náročnými překážkami, 
uchovat oheň nebo se orientovat v přıŕodě. Pobyty u moře byly předevšıḿ o koupánı ́ v moři. Ale také o sportovnıć h i tvořivých 
aktivitách. 
Prázdniny s Horizontem přinesly všem účastnıḱ ům nejen spoustu zážitků, ale také nové zkušenosti, dovednosti a přátelstvı.́  Nynı ́
už máme pro vás připravenu nabıd́ ku zájmových kroužků pro nový školnı ́ rok. Vybıŕ at můžete opět z oblasti sportu, tance, tvořenı,́  
jazyků, hudby, techniky, dále se mohou zájemci hlásit do keramiky, kroužků pro mládež nebo Mateřského a rodinného centra a do 
ostatnıć h kroužků. Kompletnı ́ nabıd́ ku a informace naleznete na našich webových stránkách ( ).www.svcivancice.cz

Dagmar	Šacherová,	SVČ	Ivančice

Zpravodaj	Mikroregionu	Ivančicko	|	ZÁŘÍ 2019                  Informace z Mikroregionu            www.ivancicko.com

http://www.svcivancice.cz/
http://www.svcivancice.cz/


38

Pokračování	na	str.	39

Sbírkové dny pro Světlušku
Charitativnı ́ sbıŕ ka projektu Světluška. Světluška je dlouhodobý projekt Nadačnıh́ o fondu C�eského rozhlasu 
založený na solidaritě a dobré vůli lidı,́  kteřı ́se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postiženıḿ . Je oporou pro ty, které nelehký životnı ́ osud 
postavil před každodennı ́ výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějšıćh 
lidských smyslů. 

Světluška svıt́ı ́od roku 2003. Do projektu se zatıḿ  zapojilo vıć e než 80 000 dobrovolnıḱ ů a miliony dárců. Připojte se také. 
Děkujeme za Vaši laskavou podporu.

I vy můžete přispět během Sbıŕkového dne ve středu 11.	září	v	Ivančicích	náctiletým dobrovolnıḱ ům ze SVC�  Ivančice.

Zájmové kroužky 2019/2020
Nabıd́ ka zájmových kroužků na školnı ́rok 2019/2020 byla zveřejněna v pondělı ́ 26. 8. 2019.

Přihlašovánı ́ do zájmových kroužků je možné od pondělı ́ 2. 9. 2019 on-line přes rodinný účet nebo osobně na recepci SVC�  Ivančice, 
Zemědělská 2, pondělı-́ pátek, 8-17 hod.

Do tanečnıćh kroužků TAD CREW (MINI, DE� TI, JUNIOR� I) bude možné se přihlásit od pondělı ́ 16. 9. 2019 na základě rozdělenı ́
během náborového soustředěnı ́ (13.-15.9.2019).

ICM	A	KLUB	MLÁDEŽE
Informačnı ́centrum pro mládeže a FreeZ klub bude otevřen od pondělı ́ 30.9.2019 a to od pondělı ́ do neděle 14-18 hod.

www.svcivancice.cz
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Přehled nejvýznamnějších akcí                      září-prosinec 2019

ZÁŘÍ
1.9.  Dolnı ́ Kounice  Výsadba stromu přátelstvı ́ Města Dolnı ́ Kounice a Bisambergu
5.9.  Ivančice   Malý festival loutky – Deset malých černoušků
6.9.  Dolnı ́ Kounice   Zvanı ́ na historické slavnosti Vilémem z Pulıń a s družinou (město D. Kounice)
7.9.  Dolnı ́ Kounice  Historické slavnosti Rosa coeli (město Dolnı ́Kounice)
7.9.  Dolnı ́ Kounice  Nominačnı ́výstava vıń  znojemské podoblasti do salonu vıń  C�R
7.9.  Dolnı ́ Kounice   Rocková noc (SK Dolnı ́ Kounice)
7.9.   Ivančice   Farmářské trhy
7.9.   Ivančice   Ivančický amatérský KOLOBE� H dvojic
7.-8.9.  Oslavany  XXI. Oslavanské historické slavnosti
11.9.  Ivančice   Komentovaná prohlıd́ ka výstavy „Alfons Mucha neznámý"
11.9.  Ivančice   Sbıŕkový den pro Světlušku
14.9.  C�učice   Rozmarýnové hody
14.9.  Ivančice   7. ročnıḱ Běhu na Božı ́Horu (Atletický klub Ivančice)
14.9.  Ivančice   Cyklovyjıž́ďka (Mikroregion Ivančicko)
14.9.  Ivančice   Komentovaná interaktivnı ́ procházka „Poznej Alfonse Muchu"
14.9.  Padochov  2. BURC�A� KFEST (Klub sběratelů pivnıć h suvenýrů při Pivovaru Padochov)
14.9.  Senorady  Senoradské krojované hody
14.-15.9.  Dolnı ́ Kounice  Staň se loutkářem a loutkohrátky – bezplatné workshopy pro děti a mládež 
14.-15.9.  Moravské Bránice Rozmarýnové hody (Obec + SDH Moravské Bránice)
15.9.  Nová Ves  Den otevřených dveřı ́v Zemědělském družstvu POOSLAVI� Nová Ves
16.-22.9.             Ivančice   Oslavy 100. výročı ́založenı ́ školy Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice
20.9.   Dolnı ́ Kounice   Menora – koncert a výstava židovské kultury (Město Dolnı ́ Kounice)
21.9.   Dolnı ́ Kounice  Zvanı ́ na hody (Kouničan, z.s.)
21.9.   Ivančice   Poznávacı ́ zájezd – hrad Křivoklát, zámek Mnıś ̌ek pod Brdy, Muzeum trabantů
21.9.  Ketkovice  Sportovnı ́ den
21.9.  Moravské Bránice Branný závod
21.9.  Němčičky  Hody
27.-28.9. Ivančice   Svatováclavské trhy a Grilfest (KIC Ivančice)
27.-28.9. Nová Ves  Rozmarýnové hody
27.9.  Dolnı ́ Kounice  Posezenı ́ u cimbálky (Kouničan, z.s.)
28.9.  Dolnı ́ Kounice  Svatováclavské hody (Kouničan, z.s.)
28.9.  Ivančice   33. ročnıḱ Ivančické hodinovky (Atletický klub Ivančice)
28.9.  Oslavany  Zamykánı ́ oslavanských cyklostezek
28.9.   Oslavany  S�pekáčkobranı ́ v Permoniu
28.9.   Padochov  Oslava 100. výročı ́založenı ́ TJ Sokol Padochov

ŘÍJEN
4.10.  Ivančice   Ať žijı ́ duchové (SVC�  Ivančice)
5.10.   Ivančice   Farmářské trhy
5.10.  Mělčany   S�vestky všelijak (Obec Mělčany)
5.10.  Oslavany  40. Oslavanský podzimnı ́ kros
6.-7.10.  Nové Bránice  Rozmarýnové hody (TJ Sokol Nové Bránice)
10.10.  Ivančice   Saint Amour – koncert staré hudby (KIC Ivančice)
12.10.  Ivančice   Ivančické dýňovánı ́ (KIC Ivančice) 
12.-13.10.  Ketkovice  Havelské hody (Hasiči Ketkovice)
13.10.  Ivančice   Záchranáři v akci (SVC�  Ivančice)
23.10.  Ivančice   Vzpomıńkový pořad k nedožitému 90. výročı ́V. Menšıḱa s Janem C�enským
24.10.  Ivančice   Burza střednıćh škol AMOS (ZS�  V. Menšıḱa Ivančice)
26.-27.10.  Moravské Bránice Podzimnı ́ výstava králıḱ ů, holubů a drůbeže (ZO C�SCH Moravské Bránice)

Pokračování	na	str.	43		
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LISTOPAD
1.11.  Ivančice  Bene�ičnı ́koncert na podporu pacientů LDN (Jednota bratrská Ivančice)
9.11.  Dolnı ́ Kounice  STRAS�FEST
21.11.-12.12.  Ivančice  Výstava Den poezie na Gymnáziu Jana Blahoslava Ivančice
29.11.  Ivančice  Slavnostnı ́rozsvıćenı ́ vánočnıh́o stromu (KIC Ivančice)
30.11.  Biskoupky  Rozsvěcovánı ́ vánočnıh́o stromu
30.11.  Oslavany  C�ertovský zámek s vánočnıḿ jarmarkem

PROSINEC
1.12.  C�učice   Rozsvıćenı ́ vánočnıh́o stromu
1.12.  Dolnı ́ Kounice  Adventnı ́ trhy a rozsvıćenı ́ vánočnıh́o stromu (město Dolnı ́ Kounice)
1.12.  Ketkovice  Adventnı ́ vystoupenı ́ Podhoráckého souboru před radnicı́
1.12.  Mělčany  Rozsvěcenı ́vánočnıh́o stromu
1.12.  Nová Ves  Rozsvěcenı ́vánočnıh́o stromu
1.12.  Padochov  Mikulášská nadıĺka
1.12.  Oslavany  Rozsvěcenı ́vánočnıh́o stromu na náměstı́
5.12.  Ivančice  Mikuláš na městě (SVC�  Ivančice)
6.12.  Ivančice  II. Adventnı ́odpoledne (KIC Ivančice)
7.12.  C�učice   Mikulášská nadıĺka
7.12.  Dolnı ́ Kounice  Mikulášská nadıĺka s čertovským průvodem (město Dolnı ́ Kounice)
8.12.  Hlıńa   Adventnı ́ koncert v Kostele sv. Kunhuty
13.12.  Ivančice  III. Adventnı ́odpoledne (KIC Ivančice)
14.12.  Ivančice  Adventnı ́odpoledne v kině Réna (SVC�  Ivančice)
14.12.  Padochov  Vánočnı ́trhy
15.12.  Dolnı ́ Kounice  Adventnı ́ koncert v kostele sv. Petra a Pavla (město DK a farnost DK)
15.12.  Mělčany  Vánočnı ́ koncert (Obec Mělčany)
20.12.  Ivančice  IV. Adventnı ́odpoledne (KIC Ivančice)
24.12.  Hlıńa   Vánočnı ́zpıv́ánı ́ u kostela sv. Kunhuty
24.12.  Moravské Bránice Setkánı ́ u Jihlavky
31.12.  Ketkovice  „Svařák" na radnici (Obec Ketkovice)
31.12.  Nová Ves  Silvestr 2019 (Novoveská parta)
31.12.  Oslavany  Silvestr na náměstı ́s půlnočnıḿ ohňostrojem

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 měsıć Centrum společných služeb zveřejňuje 
na svých   a  stránkách.facebookových webových

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	zivna@ivancicko.com.

Každý měsíc aktuální přehled akcí !!!

https://www.facebook.com/mikroregionivancicko/
http://www.ivancicko.com/
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PROJEKT	„Posilování	administrativní	kapacity	obcí	na	bázi	meziobecní	spolupráce"
Registrační	číslo	projektu:	CZ.03.7.74/0.0/0.0/15_019/0003017

INZERCE	PRO	OSVČ,	MALÉ	A	STŘEDNÍ	PODNIKATELE	V	KATALOGU	
FIREM	MIKROREGIONU	IVANČICKO

			

ZDARMA
  

  Centrum	společných	služeb	Mikroregionu	Ivančicko

připravuje	v	rámci	projektu	„Lokální	ekonomika"

Seznam	malých	a	středních	podnikatelů	vč.	OSVČ,
databázi	brown�ields	a	nebytových	prostor	obcí	Mikroregionu	Ivančicko

Vyzýváme tı́mto všechny zájemce o zařazenı́ do této evidence, aby zası́lali svoje kontakty na e-mail: 
zivna@ivancicko.com mikroregionivancicko@gmail.com nebo . Přıṕadné podrobnějšı ́informace podáme na tel.: 
775 195 763 nebo 602 551 801. Registrovat	se	je	možné	nejpozději	do	15.10.2019.

Zařazení	do	seznamu	podnikatelů	je	zcela	ZDARMA.

Do	seznamu	malých	a	středních	podnikatelů	budou	zařazeni	tito	zájemci:	
· OSVC�
· Malý podnikatel zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek, nebo obrat/přı́jmy 

nepřesahujı ́korunový ekvivalent 10 mil. EUR.
· Střednı ́podnikatel zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nepřesahujı ́korunový 

ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat/přıj́my nepřesahujıćı ́korunový ekvivalent 50 mil. EUR.
· Sıd́lo podnikatele je v členské obci Mikroregionu Ivančicko 

(Biskoupky, C�učice, Dolnı ́ Kounice, Hlıń a, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, 
Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Senorady)

Své kontakty zasıĺejte v této podobě:
· Název podnikatele/OSVC�
· Předmět činnosti
· Adresa/obec
· Kontaktnı ́údaje

Do	databáze	brown�ields	a	nebytových	prostor	budou	zařazeni	tito	zájemci:	
· Nemovitost (územı,́ pozemek, objekt, areál), která je nevyužıv́aná a zanedbaná. Vzniká jako pozůstatek 

průmyslové, zemědělské, rezidenčnı,́ vojenské či jiné aktivity. Je to napr.̌ zpevněná ohraničená plocha, areál 
bývalého JZD, volná výrobnı ́ hala, prázdný sklad, objekty bývalých statků. Je na územı ́ členské obce 
Mikroregionu Ivančicko.

· Volné mıśtnosti či objekty o malé užitné ploše vhodné k drobnému podnikánı.́

Své kontakty zasıĺejte v této podobě:
· Speci�ikace ploch/objektu/prostoru
· Odhad užitné plochy v m2
· Vhodné možnosti využitı́
· Ve vlastnictvı ́obce (ano/ne)
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Informovanost o poskytovatelích sociálních služeb 
a veřejné služby na území Mikroregionu Ivančicko

http://www.ivancicko.com/2018/10/12/informovanost-o-poskytovatelich-socialnich-sluzeb/
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Jihomoravský kraj

Na adrese získá veřejnost od 1. října 2018 podrobný Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb na území  
Jihomoravského kraje.

„Ve společnos� je stále patrná nedostatečná informovanost o sociálních službách. Lidé mnohdy nevědí, co jsou to sociální 
služby, co je jejich obsahem a s čím mu mohou být nápomocny. Odbor sociálních věcí našeho kraje dále reflektuje ze stran 
obcí, poskytovatelů i osob, hledajících pomoc ve své životní situaci, požadavek na přehledný a aktuální seznam 
poskytovaných a dostupných sociálních služeb," řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Elektronický katalog obsahuje aktuální informace o celkové nabídce sociálních služeb poskytovaných na jihu Moravy. Každá 
služba je stručně charakterizována, přiložena je její adresa a odkaz na vlastní webové stránky. Pro přehlednost je služba 
vyobrazena na mapě Jihomoravského kraje. Katalog nabízí způsoby vyhledávání služby skrze životní situace jako potřebuji 
pomoc s péčí o sebe, někoho blízkého, nebo klíčová slova např. drogy, duševní onemocnění nebo Alzheimerova choroba. 
Možné je také vyhledávat geograficky, dle okresu či obce. Katalog je určen odborné i laické veřejnos�, také obcím, 
zadavatelům, poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb i lékařům, kteří představují důležitý článek ve zprostředkování 
informací o možnostech sociálních služeb.

Terénní služby K-centra Noe 

K-centrum Noe je součás� Oblastní charity Třebíč – je víceúčelovým regionálním zařízením pro problema�ku drog. Cílem 
zařízení je ochrana veřejného zdraví, prevence šíření infekčních chorob, omezení sociálního a zdravotního dopadu 
rizikového užívání drog u osob užívajících drogy, jejich partnerů, rodin a další veřejnos�. Naší snahou je pracovat s klienty na 
jejich mo�vaci, aby v ideálním případě došlo k rozhodnu� k léčbě. 

Do Ivančic zajíždí pravidelně terénní pracovník každé úterní odpoledne. Setkává se zde s uživateli drog a nabízí jim a 
poskytuje terénní služby. U ak�vních uživatelů je to převážně distribuce harm-reduc�on materiálu, která zahrnuje 
výměnný program injekčního materiálu a zároveň nabídku alterna�vních a méně rizikových způsobů užívání (žela�nové 
kapsle, šňupátka, filtry pro kuřáky konopí) společně s distribucí zdravotního materiálu pro bezpečné užívání drog a 
bezpečný sex. V rámci terénní práce testujeme pravidelně klienty na infekční choroby (žloutenky typu B a C, HIV a Syfilis) a v 
případě jejich reak�vity s nimi společně pracujeme na tom, aby zahájili léčbu, a informujeme je o možných zdravotních 
rizicích a dopadech, jak pro ně samotné, tak pro jejich okolí a veřejnost. Dále nabízíme individuální poradenství (pro 
uživatele, rodiče, partnery a blízké osoby), sociální práci, možnos� léčby a další. Naší snahou v terénní práci je ak�vně 
vyhledávat potencionální uživatele drog v jejich přirozeném prostředí a nabízet jim tyto služby. Spolupracujeme s 
lékárnami, kam dodáváme pro uživatele jednorázové zdravotní balíčky s kontakty, aby se na nás mohli obrá�t. Školám 
nabízíme besedy a přednášky s drogovou problema�kou a možnos� exkurze v zařízení. Můžete se na nás obrá�t i v případě 
nálezu pohozených injekčních stříkaček. Kontakt na terénního pracovníka je 733 741 187. 

Oblastní charita Třebíč – K-centrum Noe		 	 	

Hybešova 10, 674 01 Třebíč	 	 	

tel. 568 840 688; mob. 733 741 187

noe@trebic.charita.cz

www.kcentrumnoe.cz

Bc.	Martina	Svobodová	

sociální	pracovník

mailto:noe@trebic.charita.cz
http://www.kcentrumnoe.cz/
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Euroklíč pomáhá 

Projekt „Euroklíč" už vıće než dvacet let efektivně pomáhá lidem	 se	
sníženou	 schopností	 pohybu. Zpočátku byl realizován pouze ve 
vyspělých evropských zemıćh, nynı ́ postupně zapouštı ́ kořeny i v USA. 
Původně projekt sloužil pouze lidem se snıž́enou pohyblivostı,́ v rámci 
podpory rodin ještě rozšıř́il svou působnost i na rodiny	s	dětmi	ve	věku	
do	3	let. Cıĺem je předevšıḿ to, aby rodiny s těmito dětmi měly možnost si 

je „pohodlně" obstarat (tzn. přebalit nebo nakojit). Mıśta (zpravidla označená jako WC) k tomu určená jsou 
dostatečně prostorná, uzpůsobená tak, aby bylo možné do mıśtnosti pohodlně vjet nejen na vozıč́ku, ale také s 
kočárkem. Aby nedocházelo ke zneužıv́ánı ́ těchto mıśt, jsou vstupnı ́ dveře opatřeny eurozámkem a speciálnıḿ 
klıč́em. Tento univerzálnı ́euroklıč́ umožnı ́odemknout bezbariérová WC na několika stovkách mıśt v celé C�R.  Ty se 
nacházejı ́napřıḱlad v nákupnıćh centrech, na úřadech, poštách, nádražıćh, v zoologických a botanických zahradách, v 
budovách škol, v knihovnách, muzeıćh atd. Pokud máte v péči děti uvedeného věku, můžete si euroklíč jednoduše 
pořídit přıḿo v	Ivančicích. Vyzvednout (oproti vyplněnému Evidenčnıḿu listu a zápůjčnı ́kauci 100 Kč) si jej můžete 
ve	Středisku	volného	času	Ivančice v prostorách Mateřského a rodinného centra Klubıč́ko u Martiny Pyrochtové 
každé pondělı ́ od 16:00 do 17:00 hodin, pro náhradnı ́ termıń nám napište na �b: Mateřské a rodinné centrum 
Klubıč́ko při SVC�  Ivančice.

Organizace	a	PR	tvář	projektu

1) Záštitu projektu EUROKLI�C�  poskytla Asociace krajů C�R2) C�eskými patrony projektu jsou herec Jan Potměšil a 

bývalý prvoligový hokejista se zkušenostı ́z NHL Tomáš Zelenka

3) Nositelem a realizátorem projektu je Národnı ́ rada osob se zdravotnıḿ postiženıḿ C�R ve spolupráci se Sıt́ı ́

mateřských center

4) Manažerem projektu je Evropský institut pro udržitelný rozvoj, o.s.

V	Ivančicích	lze	Euroklíč	využít: 

- Městský úřad Ivančice, Palackého náměstı ́i ul. P. Bezruče

- Městská knihovna

- Nemocnice

- Hřbitov

- Sportovnı ́hala

- Z� elezničnı ́stanice

V	rámci	Jihomoravského	kraje	jsou	to	např.:	

- Brněnská přehrada

- Magistrát města Brna

- stadion FC Zbrojovka Brno

- Letiště Brno

dalšı ́mıśta naleznete ve Znojmě, Pohořelicıć h, Mikulově, atd. 

Vıće informacı ́o projektu Euroklıč́ naleznete na o�iciálnıćh webových stránkách: www.eurokeycz.com

Městský šatník v Ivančicích

Odbor sociálnıćh věcı ́zřıd́il a provozuje na Palackého nám. 5/11 (MěU�  Ivančice, OSV, přıźemı)́ „Městský	

šatník". S� atnıḱ je určen pro lidi v hmotné nouzi nebo s nıźkými přıj́my. Je otevřen vždy v pondělı ́a ve středu 

od 7:30 do 17:00 hod. V jiné dny po předchozı ́ domluvě na tel. čıśle 546 419 493 – Eva Ošmerová.

Zdroj:	www.ivancice.cz

http://www.eurokeycz.com/
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SOCIÁLNÍ	SLUŽBY	IVANČICKO
Pomoc	občanům	v	tíživých	životních	situacích	zajišťuje	
odbor	sociálních	věcí	Městského	úřadu	Ivančice v	rámci 
samostatné působnosti obce v územnı́m obvodu města 
Ivančice a v rámci výkonu státnı ́správy ve správnıḿ obvodu 
pověřeného obecnı́ho úřadu a správnı́m obvodu	 obce	 s	
rozšířenou	 působností	 (Ivančice,	 Biskoupky,	 Čučice,	
Dolní	 Kounice,	 Hlína,	 Ketkovice,	 Kupařovice,	 Mělčany,	
Moravské	Bránice,	Němčičky,	Neslovice,	Nová	Ves,	Nové	
Bránice,	Oslavany,	Pravlov,	Senorady,	Trboušany).

MÚ	IVANČICE	–	ODBOR	SOCIÁLNÍCH	VĚCÍ	– pomoc 
občanům v tıž́ivých životnıćh situacıćh  
Adresa: Palackého nám. 5/11, 664 91 Ivančice        
Vedoucı ́odboru, kurátor pro dospělé: Ing. Olga Prokopová, 
tel. 546 419 490, e-mail: prokopova@muiv.cz

Provozní	hodiny	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pondělı ́  07:30 – 11:30  12:30 – 17:00        
U� terý  07:30 – 11:30  12:30 – 14:00        
Středa  07:30 – 11:30  12:30 – 17:00        
C� tvrtek  07:30 – 11:30  12:30 – 14:00        
Pátek  07:30 – 11:30  12:30 – 13:00        
Sobota    Zavřeno         
Neděle    Zavřeno         

Mimo	pracovní	dobu	je	zajištěna	nepřetržitá	pohotovost.	 	 	 	 	 	 	
Pracovníci	OSPOD,	kteří	konají	službu,	jsou	vždy	připraveni	a	
plně	 vybaveni	 pro	 výkon	 své	 práce.	 V	 době	 pohotovosti	 jsou	
řešeny	pouze	akutní	případy	(ohrožení	života	dítěte,	účast	u	
neodkladného	úkonu	podle	trestního	řádu	aj.).

Popis činnosti odboru:
· poskytuje formou základnı́ho sociálnı́ho poradenství	

osobám potřebné informace přispıv́ajıćı ́k řešenı ́ jejich 
nepřıźnivé sociálnı ́situace

· poskytuje odbornou pomoc občanům, kteřı ́ se ocitli v 
obtıž́né životnı ́situaci

· na územı ́ svého správnıh́o obvodu vykonává sociálnı ́
práci zaměřenou na nejrůznějšı ́ cıĺové skupiny (osoby 
ohrožené přıj́movou nedostatečnostı,́ osamělé rodiče, 
osoby s duševnıḿ onemocněnıḿ apod.)

· v přenesené působnosti vydává zvláštní	označení	vozidel, 
přepravujı́cı́ch zdravotně postižené občany, vede 
ev i d e n c i  o  v yd a nýc h  z vl á š t n ı́ c h  o z n a č e n ı́ c h , 
s h ro m a ž ďu j e  p o š ko z e n á  z vl á š t n ı́  o z n a č e n ı́  a 
zabezpečuje znehodnocenı́ dle zákona o provozu na 
pozemnıćh komunikacıćh

· rozhoduje o ustanovenı́ zvláštního	 příjemce dávky 
důchodové, dohlıź ̌ ı,́ jak ustanovený zvláštnı ́přıj́emce plnı ́
své povinnosti, neplnı́-li své povinnosti, rozhodne o 
ustanovenı ́jiného přıj́emce

· v rámci přenesené působnosti obce zajišťuje sociálně-
právnı ́ ochranu dětı ́ v souladu se zákonem o sociálně-
právnı ́ochraně dětı́

· zajišťuje v ýkon státnı́  správy na úseku péče o 
společensky nepřizpůsobivé občany (kurátor pro	
dospělé) po jejich návratu z výkonu trestu, z výchovných 
ústavů, léčeben ze závislostı ́ apod.

· koordinuje spolupráci institucı ́na úseku problematiky 
domácího	 násilí, je součástı ́ interdisciplinárnıh́o týmu 

řešıćıh́o tuto problematiku v regionu Brno-venkov
· vykonává funkce opatrovníka	 a	 poručníka dle zákona o 

sociálně právnı ́ochraně dětı́
· v samostatné působnosti vykonává funkci veřejného	
opatrovníka

· zajišťuje výkon státnı ́správy na úseku návykových látek
· v přenesené působnosti vede řı́zenı́ k obsazení	 bytů	
zvláštního	určení v domě s pečovatelskou službou

· koordinuje spolupráci organizacı́ na úseku rodinné	
politiky

· spolupracuje s U� řadem práce C�R, správami sociálnıh́o 
zabezpečenı,́ Policiı ́ C�R a dalšıḿi orgány a organizacemi v 
oblasti své působnosti

· zajišťuje statistickou evidenci a výkaznictvı́
· zajišťuje metodickou, konzultačnı ́a poradenskou činnost 

v oblasti své působnosti
· v přenesené působnosti zabezpečuje distribuci	receptů	a	
žádanek	s	modrým	pruhem na opiáty a jiné omamné látky 
a vede jejich evidenci

· zpracovává střednědobý	plán	rozvoje sociálnıćh služeb v 
ORP Ivančice

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     
-	Sociální	práce	a	Kurátor	pro	dospělé         
Eva Ošmerová, DiS., tel. 546 419 493, e-mail: 
osmerova@muiv.cz

Kompetence sociálnıćh pracovnıḱů zařazených do oddělenı ́
sociálnı ́práce jsou zejména tyto:

· komplexnı ́posouzenı ́sociálnı ́situace osob, poskytovánı ́
širokého odborného poradenstvı́

· prováděnı́ sociálnı́ch šetřenı́ v přirozeném prostředı ́
klientů, analýza jejich sociálnı́ situace za účelem 
poskytnutı ́co nejúčinnějšı ́pomoci s využitıḿ vhodných 
metod sociálnı ́práce

· prováděnı́ depistážı́ v rámci sociálnı́ práce v terénu 
(mapovánı,́ vyhledávánı ́ a diagnostika osob z různých 
cıĺových skupin, ohrožených sociálnıḿ vyloučenıḿ

· pomoc osobám, které nejsou schopny se o sebe postarat a 
uplatňovat svá práva

· podpora osob ohrožených sociálnı́m vyloučenı́m v 
přıśtupu k sociálnıḿ systémům

· zprostředkovánı ́odborné pomoci při řešenı ́situacı ́osob 
ohrožených zadluženıḿ a exekucı ́dávek

· rozhodovacı ́činnost při ustanovenı ́zvláštnıh́o přıj́emce 
důchodových dávek

· spolupráce, součinnost a koordinace subjektů v rámci 
poskytovánı ́dávek, kontroly využıv́ánı ́dávek (s využitıḿ 
znalosti prostředı́) ze všech systémů sociálnı́ho 
zabezpečenı́, v rámci jejich provázánı́ a dosaženı ́
účelnosti

· mapovánı́ potřeb občanů v rámci územı́ v souladu s 
komunitnıḿ plánovánıḿ

· provozovánı́ "Městského šatnı́ku" – určen pro lidi v 
hmotné nouzi nebo s nıźkými přıj́my, otevřen vždy v 
pondělı ́a ve středu od 7:30 do 17:00 hod.
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Kurátor pro dospělé je specializovaný sociálnı́ pracovnı́k 
obecnıh́o úřadu s rozšıř́enou působnostı,́ (§ 92 pıśm. b) zákona 
o sociálnıćh službách č. 108/2006 Sb.) na problematiku cıĺové 
skupiny osob ohroženým sociálnıḿ vyloučenıḿ jako jsou:

· občané propuštěnı ́z výkonu trestu odnětı ́svobody,

· občané, proti nimž je vedeno trestnı ́řıźenı,́ přıṕadně jsou 
podmı́nečně propuštěni z výkonu trestu a potřebujı ́
sociálnı ́pomoc k překonánı ́nepřıźnivých dopadů,

· občané závislı ́ na alkoholu nebo jiných toxikomaniı,́ kteřı ́
potřebujı ́pomoc při řešenı ́sociálnı ́situace,

· občané žijıćı ́nedůstojným způsobem života,

· občané propuštěnı́ ze školských zařı́zenı́ pro výkon 
ochranné výchovy po dosaženı ́zletilosti.

· Kurátor poskytuje klientům předevš ı́m sociá lnı ́
poradenstvı.́

Při výkonu své práce spolupracuje s vězeňskou službou, 
probačnı́ a mediačnı́ službou, správnı́mi úřady, zařı́zenı́mi 
poskytujıćı ́ sociálnı ́ služby (azylové domy, zařıźenı ́ armády 
spásy, domy na půl cesty, noclehárny pod.), ale také s rodinami 
a přı́buznými sociálně vyloučených, se zdravotnı́mi 
zařıźenıḿi, léčebnami apod.

Kontakt s klienty je svobodný, dobrovolný a nıźkoprahový.

Oddělení	sociálně	právní	ochrany	dětí	 	 	 	 	 	 	 	 	

www.ivancice.cz/ospod		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

-	Náhradní	rodinná	péče		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

-	Sociálně-právní	ochrana	dětí	(OSPOD)         

Bc. S� árka Hou�ková, tel.: 546 419 496, e-mail: 
hou�kova@muiv.cz      

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

Pavla Sattlerová, DiS., tel.: 546 419 499, e-mail: 
sattlerova@muiv.cz     

-	Kurátor	pro	mládež	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Mgr. Zdeněk Geyer, tel. 546 419 489, e-mail:       geyer@muiv.cz

OSPOD FAX: 546 419 497

Popis činnosti oddělenı ́OSPOD

· Orgán sociálně-právnı́ ochrany dětı́ (OSPOD) zastupuje 
dı́tě v řı́zenı́ch, v nichž se rozhoduje napr.̌ jaké bude 
výživné, komu bude dı́tě svěřeno do péče, jak bude 
upraveno stýkánı ́dıt́ěte s rodiči apod.

· Vždy zastupuje a hájı ́zájmy dıt́ěte.

· OSPOD také vyhledává a monitoruje ohrožené děti a 
mládež, je zodpovědný za prevenci v rodinách, zajišťuje 
náhradnı́ rodinnou péči a vypracovává posudky a 
doporučenı ́pro soudy.

Velmi detailnı ́ informace k problematice OSPOD najdete na 
speciálnı́ch webových stránkách umı́stěných na adrese 
https://ospod.ivancice.cz, které vznikly v rámci projektu 
"Standardizace OSPOD v ORP Ivančice".

Co	se	nám	v	posledních	letech	podařilo	nad	rámec	běžné	agendy:

 V sociálnı ́práci:

· zřıźenı ́"Městského šatnıḱu"

· zřıźenı ́"Senior taxi" v Ivančicıćh

· potravinová pomoc zı́skávaná prostřednictvı́m 
Charity Rajhrad

 V oblasti prevence:

· navázánı́  spolupráce s K-centrem Noe Třebı́ č 
(streetworker- pro Ivančice, Oslavany, Dolnı ́ Kounice)

· v našem regionu začala fungovat nová služba pro 
sanaci rodiny- tzv. SAS ka čili sociálně aktivizačnı ́
služba pro rodinu s dětmi

· projekt Prevence kriminality – bezpečnost seniorů ve 
městě Ivančice

· projekt  – projekt založený na REVOLUTION TRAIN
smyslovém prožitku a interaktivitě + navazujı́cı ́
preventivnı́ program Městské policie Ivančice v 
základnı́ch školách – primárnı́  protidrogová 
prevence.

· projekt Prevence kriminality –  pět preventivnıćh 
videospotů – krádeže a vandalstvı,́ drogy, krádeže 
identity, bezpečnost senioři, trávenı́ volného času 
mládeže.

Nové služebnı ́vozidlo

Pro výkon našı ́agendy využıv́á odbor sociálnıćh věcı ́služebnı ́
vozidlo. Počátkem tohoto roku jsme do své péče převzaly nové 
vozidlo S�koda Fabia combi. Vozidlo má velký úložný prostor, 
pro přıṕady převáženı ́dětı ́v tomto vozidle a potřeby uloženı ́
kočárku a jiných potřebných věcı ́pro převážené dıt́ě, či děti. K 
převzetı ́ nového vozidla došlo 12.2.2019.

Ing.	O.	Prokopová

vedoucí	odboru	sociálních	věcí

ÚŘAD	PRÁCE	Ivančice	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Adresa: S� iroká 16, 664 91 Ivančice          

Fax: 950 105 570            

Bezbariérový	přístup:	Ne	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

E-mail:           posta.up@bo.mpsv.cz

www.portal.mpsv.cz

Kontaktnı ́pracoviště je organizačnı ́složkou U� řadu práce 
C�eské republiky – krajské pobočky v Brně.

Kontaktní	pracoviště	zajišťuje	následující	služby:

· Zprostředkovánı ́zaměstnánı́

· Státnı ́sociálnı ́podpora

· Hmotná nouze

· Sociálnı ́služby, přıśpěvek na péči

· Dávky pro osoby se zdravotnıḿ postiženıḿ

Kontaktnı ́pracoviště můžete kontaktovat i elektronicky 
prostřednictvıḿ datové schránky nebo elektronické 
podatelny.

ID datové schránky:  hrazpgv

e-mailová adresa pro elektronické podánı:́ 
podatelna.bo@uradprace.cz
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Úřední	hodiny	            

Pondělı:́  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00         

U� terý:  8:00 - 11:00           

Středa:  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00         

C� tvrtek:  8:00 - 11:00           

Pátek:  8:00 - 11:00 (jen přıj́em žádostı ́a pozvanı)́

Zprostředkování	zaměstnání: telefon: 950 105 441-443, 
445, 

Státní	sociální	podpora: telefon: 950 105 571-574, 577

Hmotná	nouze: telefon: 950 105 444, 447, 575

Sociální	služby,	příspěvek	na	péči: telefon: 950 105 446, 
448, 449

Dávky	pro	osoby	se	zdravotním	postižením: telefon: 950 
105 448, 449

Ředitel	kontaktního	pracoviště	ÚP	ČR

Bc. Jaroslav S� rom

tel.: 950 105 440, e-mail: jaroslav.srom@uradprace.cz
  
Vedoucí	oddělení	NSD
Marie Brychtová
tel.: 950 105 571, e-mail: marie.brychtova@uradprace.cz

PEČOVATELSKÁ	SLUŽBA	Ivančice	 	 	 	 	 	 	

Péče poskytovaná občanům Ivančic a ostatnıćh měst a obcı ́
ORP Ivančice. 
Adresa: Na U� voze 5, Ivančice 664 91       

Kontakt: 546 123 402, 405, e-mail: psivancice@seznam.cz

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 

hod. včetně sobot a nedělı́

-	Vedoucí	pečovatelské	služby

Bc. S� árka S� těrbová, tel.: 546 123 402, e-mail: 

psivancice@seznam.cz

-	Sociální	pracovnice	pečovatelské	služby

Eva Halúzková, DiS., tel.: 546 123 405, e-mail: 

psivancice@seznam.cz

-	Pečovatelky

tel.: 546 123 488, e-mail: psivancice@seznam.cz

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.   

Dennı ́stacionář má své sıd́lo v přıźemı ́Domu s pečovatelskou 

službou na adrese: Na U� voze 1425/5, Ivančice.Provoznı ́doba: 

Po-Pá	 07:00-15:00	 hod. Služba nenı́  poskytována o 

vıḱendech, svátcıćh a dnech pracovnıh́o klidu. 

Sociální	služby	v	denních	stacionářích přispıv́ajı ́k možnosti 

setrvánı ́ osoby v nepřıźnivé sociálnı ́ situaci (oslabenı ́ nebo 

ztráta schopnosti z důvodu věku, samoty, nemoci, zdravotnıh́o 

postiženı ́či jiných nepřıźnivých vlivů) v domácıḿ prostředı ́při 

zachovánı ́možnosti pracovnıh́o uplatněnı ́rodiny a blıźkých a 

možnosti odpočinku.

Sociálnı́ služba v dennı́m stacionáři je poskytována jako 

služba	ambulantní (uživatel za touto službou docházı,́ popr.̌ 

je do tohoto zařıźenı ́doprovázen či dopravován, součástı ́této 

služby nenı ́ubytovánı)́.

Službu	poskytujeme	občanům	ve	správním	obvodu	obce	s	

rozšířenou	 působností na základě smluvnıh́o ujednánı ́ o 

výkonu pečovatelské služby (Biskoupky,	 Čučice,	 Dolní	

Kounice,	Hlína,	Ivančice,	Ketkovice,	Kupařovice,	Mělčany,	

Moravské	 Bránice,	 Němčičky,	 Neslovice,	 Nová	 Ves,	 Nové	

Bránice,	Oslavany,	Pravlov,	Senorady,	Trboušany).

Sociální	služba	v	denním	stacionáři	je	poskytována:

· osobám s chronickým onemocněnı́m či s chronickým 

duševnı́m onemocněnı́m, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

· osobám, které majı ́snıž́enou soběstačnost z důvodu věku 

nebo zdravotnıh́o postiženı́

· osobám s tělesným postiženıḿ

· osamělým občanům, kteřı ́v průběhu své rekonvalescence 

potřebu jı ́pomoc dalšı ́osoby

· osobám tělesně a zdravotně postiženým, osobám s jiným 

zdravotnıḿ postiženıḿ

· seniorům (podmıńka dosaženı ́důchodového věku).

Tito lidé obvykle bydlı ́ doma s rodinou a do 

služby docházejı ́ jen na určitou část dne, 

protože jejich situace jim zpravidla 

nedovoluje, aby trávili čas sami doma, bez 

pomoci dalšı ́osoby. Tato služba je určena i 

osobám, které žijı ́ osamoceně a postrádajı ́

možnost společenského kontaktu.

Věková	kategorie	uživatelů:

dospělı ́  27 – 64 let

mladšı ́senioři  64 – 80 let

staršı ́senioři  nad 80 let
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O	tuto	službu	lze	požádat:

· v kanceláři sociálnı ́ pracovnice na adrese Na U� voze 
1425/5, Ivančice (v přıźemı ́ domu s pečovatelskou 
službou),

· telefonicky na čıślech: 546 123 402 a 546 123 405,

· emailem – psivancice@seznam.cz

· v domácnosti žadatele či uživatele,

· na jiném mıśtě, napr.̌ v nemocnici

 O zprostředkovánı ́sociálnı ́služby v dennıḿ stacionáři může 
zájemce požádat telefonicky, pı́semně, elektronicky nebo 
osobně v sıd́le zařıźenı.́ Jednánı ́ týkajıćı ́ se zprostředkovánı ́
sociálnı ́služby v dennıḿ stacionáři mohou jménem zájemce 
vyjednat i rodinnı ́ přıślušnıći, osoby blıźké, ošetřujıćı ́ lékar,̌ 
opatrovnıḱ, atd. Následně je (po vzájemné domluvě) sjednán 
termıń společného jednánı ́ se zájemcem o službu, nejlépe 
přı́mo v zařı́zenı́ (kancelář sociálnı́ pracovnice), které 
předcházı ́zavedenı ́sociálnı ́služby v dennıḿ stacionáři.

Forma, způsob, rozsah, podmı́nky a průběh poskytovánı ́
sociálnı ́služby v dennıḿ stacionáři budou vždy se zájemcem o 
sociálnı ́ službu v dennıḿ stacionáři sjednány individuálně, 
podle jeho aktuálnıćh potřeb a s ohledem na osobnı ́cıĺ odvislý 
od možnostı,́ schopnostı ́a přánı ́zájemce.

Základní	sociální	poradenství	je	poskytováno	bezplatně a 
při poskytovánı ́ sociálnıćh služeb je zajišťováno v rozsahu 
těchto úkonů:

· poskytnutı́ informace směřujı́cı́ k řešenı́ nepřı́znivé 
sociálnı ́situace prostřednictvıḿ sociálnı ́služby,

· poskytnutı́ informace o možnostech výběru druhu 
sociálnıćh služeb podle potřeb osob a o jiných formách 
pomoci, napřıḱlad o dávkách pomoci v hmotné nouzi a 
dávkách sociálnı ́péče,

· poskytnutı ́informace o základnıćh právech a povinnostech 
osoby, zejména v souvislosti s poskytovánıḿ sociálnıćh 
služeb, a o možnostech využıv́ánı ́běžně dostupných zdrojů 
pro zabráněnı ́ sociálnıh́o vyloučenı ́ a zabráněnı ́ vzniku 
závislosti na sociálnı ́službě,

· poskytnutı ́informace o možnostech podpory členů rodiny 
v přıṕadech, kdy se spolupodıĺ ejı ́na péči o osobu.

Pověřeným pracovnıḱem je sociálnı ́pracovnice.

Rozsah	poskytovaných	činností

· pomoc při zvládánı ́běžných úkonů péče o vlastnı ́osobu,

· pomoc při osobnı ́hygieně, nebo poskytnutı ́podmıńek pro 
osobnı ́hygienu,

· poskytnutı ́stravy,

· výchovné, vzdělávacı ́a aktivizačnı ́činnosti,

· zprostředkovánı ́kontaktu se společenským prostředıḿ,

· sociálně terapeutické činnosti,

· pomoc při uplatněnı́ práv a oprávněných zájmů a při 
obstaránı ́osobnıćh záležitostı.́

Poskytování	sociální	služby	v	denním	stacionáři

Sociálnı ́služba v dennıḿ stacionáři se poskytuje na základě 
uzavřené smlouvy mezi uživatelem (popr.̌ opatrovnı́kem, 
zástupcem z řad členů domácnosti) na straně jedné a Městem 

Ivančice jako poskytovatelem na straně druhé (starostou, 1. 
mıśtostarostou, vedoucı ́pečovatelské služby).

Sociálnı́  služba v dennı́m stacionáři je poskytována 
prostřednictvıḿ kvali�ikovaných a plně způsobilých pracovnic 
ke sjednané činnosti. Pracovnice dennıh́o stacionáře chránı ́
soukromı́ uživatelů a zasahujı́ do něj pouze v rozsahu 
nezbytném pro poskytovánı ́sjednané služby.

Poskytované služby v dennı́m stacionáři jsou bezpečné, 
odborné. Jsou poskytovány v duchu Etického kodexu 
pracovnic Pečovatelské služby Ivančice, který je závazným 
dokumentem Pečovatelské služby Ivančice.

Základnı ́metodou sociálnı ́služby v dennıḿ stacionáři je práce 
s uživatelem a s tı́m spojený individuálnı́ přı́stup. Každý 
uživatel je pro nás vždy rovnocenným partnerem, který 
spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševnıćh sil se 
také spolupodıĺ ı ́na poskytovánı ́služby.  

V dennıḿ stacionáři umožňujeme našim uživatelům:

· dennı ́pobyt s poskytnutıḿ stravy,

· intenzivnı́ program, který má složky terapeutické, 
aktivizačnı ́ a pracovnı ́ (napr.̌ hranı ́ her, čtenı ́ tisku, 
luštěnı ́křıž́ovek, vařenı,́ individuálnı ́cvičenı,́ povıd́ánı ́
si o různých tématech),

· pomoc při navazovánı́ vztahů s druhými lidmi, s 
vrstevnı́ky, se společenským prostředı́m (např. 
návštěvy kulturnı́ch akcı́, vycházky, upevňovánı ́
kontaktu s rodinou),

· pomoc při vyřizovánı ́osobnıćh záležitostı ́(napr.̌ při 
vyřıźenı ́ občanského průkazu, při návštěvě lékaře, 
úřadu, instituce).

Tyto činnosti vedou k udrženı́ či rozvoji schopnostı́ a 
dovednostı ́uživatele. Denı ́ program vytvářı ́klıč́ový pracovnıḱ 
ve spolupráci s uživateli. Služba a péče je přizpůsobena 
potřebám uživatele, jeho věku, stavu a individualitě. Umožňuje 
uživatelům trávit čas mimo domov ve společnosti ostatnıćh 
osob. V přı́padě potřeby lze služby poskytnuté v dennı́m 
stacionáři kombinovat s pečovatelskou službou. Abychom 
předešli obavám budoucı́ch uživatelů a pečujı́cı́ch osob, 
nabıźıḿe zájemcům tzv. zkušebnı ́den. V tento den si program 
dennı́ho stacionáře může zájemce po dohodě se sociálnı ́
pracovnicı ́ vyzkoušet sám nebo v doprovodu pečujıćı ́ (jiné 
blıźké) osoby. Tento jednodennı ́ zkušebnı ́ pobyt lze využıt́ 
pouze jednou. Je poskytován zdarma.

Požadované	 doklady	 k	 žádosti	 o	 poskytování	 sociální	
služby	v	denním	stacionáři

· občanský průkaz

· u žadatele, který je omezený ve svéprávnosti 
rozhodnutı ́přıślušného soudu, ve kterém je jmenován 
opatrovnıḱ uživatele společně s listinou o jmenovánı ́
opatrovnıḱa.

· u žadatele, který je zastoupen napr.̌ zástupcem z řad 
členů domácnosti, na základě plné moci, přıślušný 
doklad (rozhodnutı ́ přıślušného soudu, plnou moc 
atd.).

· formulář – záznam dennıćh činnostı ́ (dotaznıḱ pro 
vyplněnı ́rodinou).
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DPS	–	DŮM	S	PEČOVATELSKOU	SLUŽBOU	IVANČICE

Adresa: Na U� voze 5, Ivančice 664 91   
Kontakt: 546 123 403, 728 309 637,     penzionuvoz@volny.cz
www.penzion.ivancice.cz

Penzion pro důchodce 
Ivančice je přı́spěvková 
o r g a n i z a c e ,  z ř ı́ z e n á 
Městem Ivančice.  Svůj 
provoz zahájila v roce 
1995. Dnem 1. 7. 2008 byl 
Penzion pro důchodce 
Ivančice transformován v 
souladu s novým zákonem 
o sociálnı́ch službách č. 

108/2006 Sb. na dům s pečovatelskou službou, přičemž název 
přıśpěvkové organizace zůstal beze změny.

Dům	s	pečovatelskou	službou	je	určen	k	trvalému	bydlení	
pro	 starší	 a	 zdravotně	 postižené	 občany,	 příjemce	
starobního	 nebo	 plného	 invalidního	 důchodu,	 jejichž	
zdravotní	stav	nevyžaduje	komplexní	ústavní	péči,	avšak	
pro	 zajištění	 některých	 potřeb	 z	 důvodu	 vyššího	 věku	
nebo	zdravotního	stavu	potřebují	pomoc	nebo	péči	 jiné	
osoby. Tato pomoc je v domě s pečovatelskou službou 
poskytována formou ubytovánı ́a pečovatelské služby. Nelze	
přijmout	 osoby,	 které	 jsou	 zcela	 odkázány	 na	 péči	 jiné	
osoby,	osoby	postižené	různými	psychózami,	alkoholiky	či	
jiné	osoby,	které	by	(dle	vyjádření	lékaře)	svým	chováním	
narušovaly	 soužití	 obyvatel	 domu	 s	 pečovatelskou	
službou.

Zájemci o přidělenı ́bytu v domě s pečovatelskou službou si 
mohou v kanceláři ředitelky vyzvednout formuláře potřebné k 
zařazenı ́do evidence žadatelů. Jedná se o tiskopisy "Z� ádost o 
přidělenı́ bytu" a "Vyjádřenı́ lékaře o zdravotnı́m stavu" 
(kterou vyplnı ́praktický lékař žadatele). Vyplněnou žádost je 
třeba předat do kanceláře domu s pečovatelskou službou, kde 
jsou přezkoumány všechny náležitosti. Poté je žádost zařazena 
do pořadnıḱu čekatelů a žadatel je o tom pıśemně vyrozuměn.

Bydlenı́ je poskytováno na základě uzavřené "Nájemnı ́
smlouvy". Výběr uchazečů o bydlenı́ v uvolněném bytě 
zajišťuje "Komise bytová" jmenovaná Radou města Ivančice 
(viz Usnesenı ́ RM 2/2015, bod 32).

V domě s pečovatelskou službou v Ivančicıćh je celkem 62 
bytových jednotek, z toho je:

3 9  ga r s o n i é r  p ro  j e d n o t l ivc e  vč e t n ě  4  ga r s o n i é r 
bezbariérových
23 jednopokojových bytů (možno pro jednotlivce nebo pro 
dvojice).
V objektu penzionu se nacházı ́samostatný stravovacı ́provoz s 
kuchynı ́a jıd́elnou a samostatný provoz prádelna.

Stravovací	 provoz	 zajišťuje	 vaření	 obědů	 v	 pracovních	
dnech	 nejen	 pro	 bydlící,	 ale	 mohou	 se	 zde	 stravovat	 i	
ostatní	senioři	a	zdravotně	postižení	občané.	Obyvatelům	
i	 dalším	 zájemcům	 jednotlivcům	 i	 organizacím)	 slouží	
prádelna	s	žehlírnou	a	sušárnou.	Jsou	zde	místnosti	pro	

kadeřnické,	 masérské	 a	 pedikérské	 služby.	 Také	 tyto	
služby	 mohou	 využívat	 nejen	 obyvatelé,	 ale	 i	 ostatní	
zájemci.

Své sı́dlo má v objektu také organizačnı́ složka města 
Pečovatelská služba.

     

Senior	TAXI	Ivančice

Provoz	SeniorTaxi	v	Ivančicích je spuštěn od 1. března 2017, 
služba je určena pro seniory od 70ti let, nebo pro držitele 
průkazu ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v městě Ivančice 
(nebo jeho mıśtnıćh částech).
Pokud osoba splňujıćı ́nárok na službu Senior Taxi potřebuje 
doprovod druhé osoby, která podmıńky služby Senior Taxi 
nesplňuje, může požádat o vydánı ́průkazu pro doprovázejıćı ́
osoby. Nutné doložit potvrzenı ́ od lékaře, že je nutný doprovod 
ze zdravotnıćh důvodů.

Provoz SeniorTaxi je zajišťován pouze v rámci katastrálnıćh 
územı ́města Ivančice a jeho mıśtnıćh částı;́ (ve směru na Dol. 
Kounice po parkoviště v lokalitě Střıb́ský mlýn), nelze použıt́ 
napr.̌ pro cestu do Oslavan apod.

Pro využitı ́služby SeniorTaxi je	třeba	mít	zvláštní	legitimaci, 
která se předkládá řidiči před nástupem do vozidla; tuto 
legitimaci mohou zájemci zıśkat v budově MěU�  Ivančice na 
Palackého náměstı ́ 5/11 v sıd́le Odboru sociálnıćh věcı,́ v 
přıźemı ́ – legitimace bude oprávněnému žadateli vystavena 
oproti předloženı́ občanského průkazu nebo průkazu ZTP 
(popr.̌ ZTP/P) zdarma.

Provoz	SeniorTaxi je	zajišťován	v	pracovních	dnech	v	čase	
od	07:00	do	15:00	hod.	mimo	přestávky	na	oběd	od	12:00	
do	12:30	hod.	Přistavenı ́vozu je nutné minimálně 1 pracovnı ́
den předem objednat, a to na telefonnıḿ čıśle provozovatele: 
606	401	968. Objednávat se lze pouze v pracovnıćh dnech. 
Nevolejte o vıḱendu a ve svátcıćh.

Senior	 taxi	 nenahrazuje	 rychlou	 záchrannou	 službu	
(sanitku)	 –	 při	 akutním	 zhoršení	 zdravotního	 stavu	
volejte	155!

Cena poskytované služby:

15,- Kč – v případě, že nástupním/výstupním místem bude 
katastrální území Ivančice, Němčice u Ivančic, Alexovice, 
Letkovice, Kounické předměs� (po parkoviště v lokalitě Stříbský 
mlýn).
20,- Kč – v případě, že nástupním/výstupním místem bude 
katastrální území Řeznovice, Hrubšice, Budkovice.

Pokud bude jízdu společně absolvovat více osob s platnou 
legi�mací SeniorTaxi, pla� každá osoba zvlášť.

Účel cesty: službu Senior taxi je možné využít např. k lékaři, na 
poštu, úřady, hřbitov, nákupy, kulturní akce…
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Senior	TAXI	Oslavany 

Město Oslavany oznamuje občanům, že provozovánı ́ služby 
SENIOR	TAXI	Oslavany	je v provozu od 1. února 2015. 
Pro využitı ́ této služby je nutné požádat o vydání	průkazu	
SENIOR	TAXI	OSLAVANY a to na sekretariátu starosty města 
Oslavany. K žádosti je nutno předložit platný občanský průkaz, 
přıṕadně průkaz ZTP nebo ZTP/P. 

Vymezení	služby:
Senior	taxi	Oslavany	je	pro	občany	s	trvalým	bydlištěm	v	
Oslavanech, staršı ́65 let a dále pro držitele průkazu „ZTP" a 
„ZTP/P", mimo tuto věkovou hranici (oprávněný občan). Tato	
služba	 je	 poskytována	 pro	 k.	 ú.	 Oslavany,	 Padochov	 a	
Ivančice.

Účel	služby:
Návštěva a využitı ́služeb v Oslavanech a Ivančicıćh – návštěva 
lékaře, pošty, MěU� , nákup, návštěva přátel apod. 

Provozní	doba:
V	 pracovní	 dny	 od	 7:00	 hod.	 do	 14:00	 hod. Služba se 
objednává na telefonnıḿ čıśle 721	111	029. Službu je nutné 
objednávat vždy den dopředu. Podmıńkou poskytnutı ́služby 
je souhlas oprávněného občana s nakládánıḿ s osobnıḿi daty. 
Po podpisu souhlasu jsou zájemcům vystaveny Taxikarty, které 
sloužı ́k poskytnutı ́služby a jsou nepřenosné.

Cena	služby	pro	oprávněné	občany:
Osoba/1 nástup do vozidla = 10,- Kč (Oslavany, Padochov). 
Osoba/1 nástup do vozidla = 20,- Kč (Ivančice). Vıće osob – 
jedna jıźda = platı ́každá osoba (platba dle cıĺe). Při	nástupu	
do	vozidla	je	nutno	předložit	platnou	taxikartu	a	platný	
občanský	průkaz.

KOMUNITNÍ	DŮM	SENIORŮ	–	KoDuS

KoDuS  j e  b y t o v ý  d ů m  s 
nájemnıḿ bydlenıḿ  pro osoby 
ve věku 60 a vıće (60+), kterým 
bydlenı ́ v tomto domě umožnı ́
p r o d l o u ž e n ı́  j e j i c h 
soběstačnosti a nezávislosti k 
čemu přispěje i  nastavený 

komunitnı ́ způsob života na principu sousedské výpomoci. 
Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachovánı́ osobnı ́
nezávislosti každého jedince.
Cílová	skupina – osoby ve věku 60+, které prokážı,́ že jejich 
průměrný čistý měsı́čnı́ přı́jem v obdobı́ 12 kalendářnı́ch 
měsıćů před uzavřenıḿ nájemnı ́smlouvy nepřesáhl 1násobek 
průměrné měsıč́nı ́mzdy v přıṕadě 1členné domácnosti, nebo 
1,2násobek 2členné domácnosti.
Dům	se	nachází	v	 Ivančicích,	v	 lokalitě	Brněnka na ulici 
Břıźová. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemnıḿi podlažıḿi, ve 
kterém je vybudováno 18 bytů kategorie 1+kk. Byty v 1.NP (5 
bytů) majı ́zahrádku, byty v 2.NP (5 bytů), 3.NP (5 bytů) a 4.NP 
(3 byty) majı ́ balkóny. Součástı ́ každého bytu je kuchyňská 
linka a el. sporák. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, 
závěsným WC a přıṕravou pro napojenı ́pračky.
Kromě bytových jednotek jsou v domě společné sdı́lené 
prostory ve 2.NP, 3.NP a 4.NP. Nájemnıḱům domu sloužı ́ i 

společná zahrada s pohotovostnıḿ WC, jenž umožňuje rozšıř́it 
kvalitativně komunitnı́ život nájemnı́ků. Dispozičnı́ řešenı ́
objektu a jednotlivých bytů  splňuje požadavky na 
bezbariérový provoz. Objekt je zařazen do třıd́y náročnosti – 
velmi úsporné, tedy kategorie B.

Podmínky	 pro	 možnost	 bydlení	 v	 Komunitním	 domě	
seniorů:

· Osoba(y) ve věku 60 let a vıće (60+), které prokážı,́ že jejich 
průměrný čistý měsıč́nı ́přıj́em v obdobı ́12 kalendářnıćh 
měsı́ců před uzavřenı́m nájemnı́ smlouvy nepřesáhl 
1násobek průměrné měsı́čnı́ mzdy v přı́padě 1 členné 
domácnosti nebo 1,2 násobek 2 členné domácnosti.

· Nájemnı́ smlouva na dobu určitou – 2 roky. Nájemnı ́
smlouva musı ́obsahovat ujednánı ́o obnovovánı ́nájmu na 
dobu určitou v přıṕadě, že nájemce neoznámı,́ že nehodlá v 
nájemnıḿ vztahu pokračovat. Nájem se prodloužı ́vždy o 2 
roky.

· Nájemnı ́ smlouva lze uzavřıt́ s osobou z cıĺové skupiny 
pouze tehdy, když tato osoba k datu uzavřenı ́ nájemnı ́
s m l o uv y  n e m á  ve  vl a s t n i c t v ı́  a n i  v  p o d ı́ l ové m 
spoluvlastnictvı ́bytový dům, rodinný dům, nebo byt. Tuto 
podmıńku musı ́splnit i dalšı ́členové domácnosti, kteřı ́majı ́
v podporovaném bytě bydlet.

· Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cıĺové skupiny, lze 
nájemnı ́smlouvu k bytu uzavřıt́ i s osobou, která nepatřı ́do 
cıĺové skupiny, avšak pouze na 1 rok, za podmıńky, že obec 
vydá pı́semný souhlas s pronájmem bytu osobě, která 
nepatřı ́do cıĺové skupiny.

Zájemci	o	bydlení	v	tomto	domě si mohou podat žádost na	
MěÚ	Ivančice,	odboru	sociálních	věcí.
Informace	+	formulář	žádosti	ke	stažení: www.ivancice.cz

PSYCHOLOGICKÁ	AMBULANCE	-	PhDr.	Jaroslava	
Strmisková	s.r.o.
Adresa: S� iroká 401/16, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 439 601
Poskytujeme	psychologické	služby	založené	na	bohatých	
zkušenostech	z	praxe	i	nejaktuálnějších	poznatcích	oboru.
Naše	služby:

· komplexnı ́psychodiagnostická a psychoterapeutická péče 
dospělých a dětı́

· konziliárnı ́vyšetřenı́
· psychická analýza intelektu, charakter jedince, hodnocenı ́

kognitivnıćh funkcı́
· psychoterapeutická intervence v těžké životnı ́situaci s 

psychosomatickými i afektivnıḿi či neurotickými 
poruchami

· dopravně psychologické vyšetřenı́
Ordinační	doba:

· Pondělı ́08:00 - 12:00 12:30 - 18:00 PhDr. Jaroslava 
Strmisková

· U� terý 08:00 - 12:00 12:30 - 18:00 PhDr. Jaroslava 
Strmisková

· Středa 08:00 - 12:00 12:30 - 18:00 PhDr. Jaroslava 
Strmisková

· C�tvrtek 09:00 - 12:00 12:30 - 16:00 PhDr. Adam 
Chalupnıč́ek

· Pátek 09:00 - 12:00 12:30 - 16:00 PhDr. Adam 
Chalupnıč́ek
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https://ivancice.cz/urad/odbory/osv/
http://www.zrcadlo.info/phdr-jaroslava-strmiskova
http://www.zrcadlo.info/phdr-jaroslava-strmiskova


58

PERSEFONA – pomoc obětem domácıh́o násilı́
Adresa: Gorkého 17, 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 9:00-17:00)
E-mail: , poradna@persefona.cz domacinasili@persefona.cz
pro osoby s potıž́emi se zvládánıḿ agreseTel.: 731 442 731  
E-mail: bezpenesouziti@persefona.cz
Konzultace probıh́ajı ́v detašovaném pracovišti v Brně na 
základě předchozıh́ o kontaktu.
Služby poskytujeme v pracovnı ́dny od 9:00 do 17:00.
www.persefona.cz

JEDNOTA	BRATRSKÁ	IVANČICE
Komenského nám. 1611/9a, 664 91 Ivančice
Kontakt: Tomáš Marván - 777 955 548 - Správce sboru 
Jednoty bratrské
Vıće zde: www.jbivancice.cz
E-mail: zahrada@jbivancice.cz

· Půjčovna	 Eden	 –	 půjčovna	 kompenzačních	
pomůcek

www.pujcovna-eden.cz
Tel.: 773  071 325, 604 916 965
E-mail: info@pujcovna-eden.cz

· Služba	v	nemocnici - duchovnı ́(kaplanská) služba, 
činnost pracovnıḱa pro naplňovánı ́ lidských potřeb, 
zajišťovánı ́dobrovolnické služby 

· Nová	 Zahrada	 - prostory v centru Ivančic ve 
vnitrobloku ZUS�  a pošty

(V prostorách Nové Zahrady se nacházı:́ třıǵeneračnı ́obývák, 
sportovnı́  klubovna, pracovnı́  dı́ lna, Family Point - 
bezbariérové mıśto, které umožňuje pečovat o malé děti a 
zıśkávat informace pro podporu rodinného života)

LINKY	DŮVĚRY	-	PORADENSKÉ	LINKY

SPONDEA	-	krizové centrum pro děti, dospıv́ajıćı ́a rodinu
Adresa: Sýpka 25, 613 00 Brno – C�erná Pole
Krizové	centrum – Odborná pomoc, podpora a poradenstvı ́
dětem, dospıv́ajıćıḿ, studentům do 26 let a jejich rodinám v 
obtıž́ných životnıćh situacıćh, možnost chatového 
poradenstvı ́
Tel.:	541	235	511,	608	118	088	(Po-Pá	8:00-18:00)
e-mail:	krizovapomoc@spondea.cz
www.spondea.cz
Intervenční	centrum – Odborná pomoc a podpora osobám 
ohroženým nebo již  vystaveným domácı́mu násilı́  a 
nebezpečnému pronásledovánı;́ služba je poskytována také 
rodinným přıślušnıḱům a osobám blıźkým.
Tel.:	544	501	121	(Po-Čt	8:00	18:00,	Pá	8:00-16:00,	víkend	
na	mobilu	nonstop,	neděle	do	22:00	-	tel.:	739	078	078)
intervencni-centrum@spondea.cz www.ic-brno.cz, 
Program	pro	osoby	nezvládající	vztek	a	agresi	ve	
vztazích - tel. 725 005 367, e-mail: vztek@spondea.cz
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
www.spondea.cz

Konzultace	mimo	Brno

Psychologické a sociálně-právnı ́konzultace zajišťujeme také 
na našich kontaktnıćh mıśtech v Moravském	 Krumlově	 a 
Hodoníně. Nezávazné a bezplatné poradenstvı́ je určeno 
dětem a dospıv́ajıćıḿ do 18 let, studentům do 26 let, jejich 
rodičům a blı́zkým. Na konzultaci se prosı́me předem 
objednejte, a to telefonicky na čıślech 541 235 511, 608 118 
088 nebo e-mailem: .krizovapomoc@spondea.cz
Moravský	Krumlov

· každou lichou středu v měsıći
· v budově Polikliniky Apex spol. S R.o. – Znojemská 235
· přıźemı ́vlevo naproti logopedii

MODRÁ	LINKA pro děti, mládež i dospělé
Tel.: 549 241 010, 608	902	410 (denně 9:00-21:00)
Internetové	poradenství: help@modralinka.cz
Chat:  (pondělı ́9:00-15:00 a 18:00-chat.modralinka.cz
21:00, středa a sobota 18:00-21:00)
Osobní	 poradna: Nabı́zı́me provázenı́ a podporu při 
zvládánı́ náročné životnı́ situace. Přijı́t k nám mohou 
jednotlivci, páry i rodiny, kterých se dotýká krizová situace. 
Pomoc poskytujeme anonymně a do šesti návštěv zdarma. 
Poradna je k dispozici v Brně na Anenské	10 ve druhém 
patře každou středu od 14.00 do 18.00 hod. Je možné přijıt́ 
bez objednánı,́ ale pro jistotu, že se Vám budeme moci 
věnovat ,  doporučujeme se objednat  na e-mailu 
objednani.poradna@modralinka.cz
www.modralinka.cz

LINKA	BEZPEČÍ	–	poradenství	pro	děti,	mládež	do	18	
let	a	studující	do	26	let
Linka	bezpečí:	116	111 (bezplatná nonstop linka)
www.linkabezpeci.cz
Internetové	poradenství: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz

· provoz – pondělı ́až neděle 9:00 – 13:00 a 15:00 až 
19:00 hod.

· přihlášení/registrace – pro vstup je potřeba se 
zaregistrovat – vytvořit si nick a heslo.

Poradenství	pro	dospělé	v	oblasti	výchovného	a	
rodinného	poradenství
Rodičovská linka: 840 111 234, 606 021 021
Internetové poradenstvı:́ pomoc@rodicovskalinka.cz

DĚTSKÉ	KRIZOVÉ	CENTRUM
Tel.:  (nonstop), 241 484 149777 715 215
Linka kyberprostoru: 778 510 510
Chat:  https:/chat.linkabezpeci.cz
www.ditekrize.cz

LINKA	PRÁVNÍ	POMOCI	v oblasti rodinného práva a péče 
o dıt́ě 
Tel.: 777 800 002 (St 14:00-18:00)
E-mail: lpp@nasedite.cz
www.nasedite.cz
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KRIZOVÉ	CENTRUM	KLINIKY	FN	BRNO – psychiatrická 
a psychologická pomoc při ztrátě duševnı ́rovnováhy, při 
smutku a beznaději a v krizových životnıćh situacıćh.
Tel.:	532	232	078	(nonstop),	
Mobil:	547	212	333	(nonstop)
Jihlavská 20(budova G), 625 00 Brno – Bohunice
web: ,  www.fnbrno.cz psychiatrie.med.muni.cz
telefon: 532	232	078,	532	232	333

KRIZOVÉ	CENTUM	PRO	DĚTI	A	DOSPÍVAJÍCÍ	-	
ambulantnı ́i pobytové zařıźenı,́ tzv. krizová lůžka k 
dispozici non-stop.
Hapalova 4, 621 00 Brno – R� ečkovice
tel.: 723 006 004, 
e-mail:	 ,	css.sspd@volny.cz www.krizovecentrum.cz
LINKA	SENIORŮ	–	krizová pomoc pro seniory, pečujıćı ́
o seniory a osoby v krizi
Tel.:	800	200	007	(bezplatná	linka,	denně	8:00-
20:00)
Internetové	poradenství: linkasenioru@elpida.cz
www.elpida.cz/linka-senioru

DONA	linka	– pomoc osobám ohroženým domácıḿ 
násilıḿ
Tel.:	251	511	313	(bezplatná	linka,	non	stop)
Internetové	poradenství: dona.linka@bkb.cz
www.donalinka.cz

DROP	IN	o.p.s.	- středisko prevence a léčby drogových 
závislostı ́
Tel.:	222	221	431	(nonstop)
www.dropin.cz

TELEFONNÍ	LINKA	AIDS	POMOCI	
Tel.:	800	800	980	(bezplatná	linka,	nonstop)	
www.aids-pomoc.cz
www.hiv-prevence.cz

ANABELL	– poradenstvı ́v oblasti poruch přıj́mu 
potravy
Masarykova 506/37, 602 00 Brno
Tel.:	774	467	293
Pondělı ́08:00 – 16:00 hod.
U� terý  10:00 – 18:00 hod.
Středa–pátek 08:00 – 16:00 hod.
Internetové	poradenství: iporadna@anabell.cz
Nabízíme	i	terénní	a	psychologické	poradenství.
www.anabell.cz

PORADNA	PŘI	FINANČNÍ	TÍSNI,	o.p.s. – bezplatné 
poradenstvı ́klientům ve �inančnı ́tıśni
Tel.:	800	722	722 (bezplatná linka, PO 8:30-12:00, 
13:00-17:30)Tel:(+420) 222 922 240Internetové	
poradenství: poradna@�inancnitisen.cz
www.�inancnitisen.cz

PORADNA	NRZP	ČR	V	BRNĚ (Národnı ́rada osob se 
zdravotnıḿ postiženıḿ C�R v Brně)
Nabıd́ka bezplatného právního poradenství	pro osoby 
se zdravotnıḿ postiženıḿ a seniory
právnı ́poradenstvı ́v oblasti sociálnı ́bytové, rodinné, 
xpracovnı,́ občanskoprávnıćh vztahů a právnı ́
způsobilosti.
Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova), - 1. 
patro na konci chodby 
Tel:	(+420)	736	751	214,	542	214	110,	542	214	111
E-mail: poradnabrno@nrzp.cz
Skype: poradnabrno
Úřední	hodiny: pondělı,́ středa: 8:30 – 12:00 a 12:30 – 
17:00 hod.
U� terý, čtvrtek, pátek 9:00 – 12:00 hod.
www.nrzp.cz
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