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Pomalu, ale jistě můžeme sledovat náznaky, jak postupně 
zima předává své žezlo jaru a s nıḿ již tradičně přicházı ́i 
nové vydánı ́Zpravodaje Mikroregionu Ivančicko. A vy se 
jistě ptáte, co nového se v našem Mikroregionu událo, a co 
nového se chystá v letošnıḿ roce. Hned na úvod nutno 
zmıńit schůzi valné hromady, která se konala těsně před 
Vánoci 18. prosince 2018 a byla prvnı ́valnou hromadou po 
podzimnıćh komunálnıćh volbách. Ano, komunálnı ́volby 
přinesly i změny do Mikroregionu. Prvnı ́ zajıḿavostı ́ je 
zvýšenı ́počtu žen ve vedenı ́obcı ́Mikroregionu. Máme v 
členských obcı́ch 3 nové starostky, konkrétně v 
Senoradech, Ketkovicıćh a Němčičkách. Také v Dolnıćh 
Kounicıćh pokračuje starostka. Přejeme těmto ženám v 
jejich nesnadné práci hodně štěstı ́a věřıḿe, že i Centrum 
společných služeb jim bude nápomocno při řešenı.́ A nynı ́
se pojďme podıv́at, jak se změnilo vedenı ́Mikroregionu. 
Dosavadnı ́předseda správnıh́o výboru, zastupitel města 
Ivančice, Rostislav S� tork se rozhodl, že již dál nebude 
pokračovat v této funkci. Děkujeme mu za vše, co pro 
Mikroregion poslednı ́ 4 roky udělal. Mıśto pana S� torka 
město Ivančice na svém ustavujı́cı́m zastupitelstvu 
pověřilo zastupovánı́m v Mikroregionu Mgr. Janu 
Heřmanovou, zastupitelku a ředitelku Střediska volného 
času Ivančice. Jana Heřmanová také byla jednomyslně 
valnou hromadou zvolena do pozice předsedkyně 
správnıh́o výboru. Prvnıḿ mıśtopředsedou byl zvolen Ing. 
Svatopluk Staněk (mı́stostarosta města Oslavany) a 
druhým Ing. Jan Trecha (mıśtostarosta obce Moravské 
Bránice). Dalšı́mi členy správnı́ho výboru jsou Mgr. 
Naděžda Chajmová (Nová Ves) a Ing. Petr Koťara (za město 
Dolnı ́ Kounice). Dalšı ́ zajıḿavostı ́ je, že valná hromada 

zřıd́ila tzv. cyklokoordinačnı ́komisi, jako svůj poradnı ́a 
iniciačnı ́orgán. Předsedou této komise byl jmenován Mgr. 
Miloš Musil. Proč právě pıš́u o této komisi? Mikroregion se 
již od svého vzniku usilovně zabývá jak značenı́m 
cyklotras, tak budovánı́m cyklostezek. Asi doposud 
největšıḿ počinem byla cyklostezka Oslavany-Ivančice, 
ale i letos v listopadu přišla pro cyklisty dalšı ́dobrá zpráva. 
Téměř celý desetikilometrový úsek lesnı́ cesty, který 
spojuje Oslavany a Ketkovice, dostal nový asfaltový 
povrch.  Do budoucna chceme využıv́at vıće stávajıćıćh 
lesnıćh cest, které budou rekonstruovány, aby mohly být 
využıv́ány jako cyklostezky.  V této věci plánujeme navázat 
jednánı ́ s Lesy C�R. Na konci roku byla také dokončena 
projektová dokumentace pro územnı ́rozhodnutı ́na prvnı ́
etapu cyklostezky Ivančice-Dolnı́ Kounice v úseku od 
železničnıh́o viaduktu přes obec Moravské Bránice až do 
Dolnıć h Kounic. K zahájenı ́realizace je však ještě hodně 
dlouhá cesta, protože v roce 2019 nás čeká inženýrská 
činnost (zıśkánı ́všech souhlasů od dotčených orgánů) a 
teprve po zıśkánı ́ územnıh́o rozhodnutı ́ lze pokračovat 
přı́pravou dokumentace pro stavenı́ povolenı́. Také v 
ostatnıćh oblastech jsme v druhém pololetı ́ 2018 a prvnıćh 
měsıćıćh 2019 nezaháleli. Ať se jednalo o propagaci v 
oblasti podpory cestovnı́ho ruchu, účasti na veletrhu 
Regiontour, tvorby nových informačnı ́tabulı,́ vzdělávacıćh 
aktivit a odborné administrativnı ́podpory obcı.́ Věřıḿe, že 
zvlášť novým starostům můžeme být oporou.  A jaké plány 
má Mikroregion pro rok 2019? Prvnı ́měsıće roku jsou již 
tradičně ve znamenı ́zpracovávánı ́žádostı ́o dotace, s čıḿž 
je Centrum společných služeb obcıḿ nápomocno. Ať už jde 
o dotace z Jihomoravského kraje, nebo ministerstev.

KRÁTCE O AKTUÁLNÍ ČINNOSTI  
MIKROREGIONU IVANČICKO
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DESÍTKY TISÍC ZÍSKALY OBCE NA SVÉ AKCE DÍKY 
MIKROREGIONU IVANČICKO

V  r o c e  2 0 1 8  r e a l i z o v a l 
Mikroregion Ivančicko projekt s 
n á z v e m  „ P o d p o r a 
s p o l e č e n s k é h o  ž i v o t a , 
vzdělávánı ́ a vybavenı ́ v obcıć h 
Mikroregionu Ivančicko", který 
b y l  p o d p o ř e n  � i n a n č n ı́ m 
přı́spěvkem od Nadace C�EZ v 

celkové výši 450.000,- Kč. Do malých obcı ́ v Mikroregionu 
Ivančicko se tak dostala podpora na jejich aktivity, ať se 
jednalo o společenské akce nebo pořıźenı ́ drobného majetku. 
Ta j e m n ı́ k  M i k r o r e g i o n u 
Ivančicko, Ing. Bohumil Smutný 
projekt vıć e přiblıź ̌ il: „Obdobně 
jako každý rok, i vloni si mohly 
členské obce Mikroregionu 
Ivančicko požádat o přıśpěvek z 
�inancı́, které máme možnost 
čerpat od Nadace C�EZ. Většinou 
šlo o kulturnı́ akce, napřı́klad 
výdaje na organizaci tradičnıć h krojovaných hodů, dětských 
dnů, historických slavnostı́, či folklórnı́ch vystoupenı́. Z 
regionálně známějšı́ch a oblı́bených akcı́ bych zmı́nil 
napřıḱlad podzimnı ́ historické slavnosti v Dolnıć h Kounicıć h, 

nebo veřejnostı́ vyhledávaná 
letnı́ divadelnı́ představenı́ v 
přı́rodě v obci Hlı́na. Ve dvou 
obcıć h proběhla výsadba zeleně, 
j inde zase nechybělo  také 
pořıźenı́ mobiliáře a vybavenı.́  
Také samotný Mikroregion 

I v a n č i c k o  v l o n i 
o r g a n i z o v a l  p r o 
veřejnost zajı́mavé 
akce. Oblibě se těšil 
Festival Mikroregionu, 
k t e r ý  p r o b ě h l  v 
červnu v romantickém 
prost ředı́  k l á š tera 
Rosa coeli v Dolnı́ch 
Kounicı́ch a zaznamenal stovky účinkujı́cı́ch. Prvnı́m 
ročnıḱ em jsme odstartovali novou sportovnı ́ akci s názvem 
Cyklovyjı́žďka. Ta vedla přes obce Ivančice, Oslavany, 
Ketkovice, Senorady, Novou Ves. Tuto akci plánujeme 
zopakovat i letos, tentokrát s trasou vedenou na jihovýchodnı ́
směr Mikroregionu – Moravské Bránice, Dolnı́ Kounice. 
Podporujeme i začıńajıć ı ́podnikatele a v rámci projektu jsme 
pro ně zorganizovali bezplatné workshopy, které majı ́ přispět 
k zıś kánı ́ znalostı,́  jak nastartovat vlastnı ́ živnost. Projekt také 

nezapomněl připomenout 
1 0 0  l e t  v ý r o č ı́  v z n i k u 
československé republiky a 
1 5 .  v ý r o č ı́  v z n i k u 
Mikroregionu Ivančicko. Ve 
spolupráci s akademickým 
m a l ı́ ř e m  S v a t o p l u k e m 
Drápalem z Biskoupek byla 
připravena putovnı́ výstava 
kreslených akvarelových 

maleb členských obcı ́ Mikroregionu Ivančicko. Možné ji bylo 
shlédnout v některých obcıć h již od loňského podzimu a tam, 
kam se ještě nedostala, určitě zavıt́ á i v letošnıḿ  roce.”

Za zmıńku stojı ́program "Podpora obnovy a rozvoje venkova" 
od Ministerstva pro mıśtnı ́rozvoj. Tento dotačnı ́program v 
letošnıḿ roce významně rozšıř́il oblasti, ve kterých lze žádat i 
okruh žadatelů. Nabı́zı́ tak obcı́m možnosti na obnovy 
mı́stnı́ch komunikacı́, sportovnı́ infrastruktury, obnovy 
staveb a zařıźenı ́ dopravnı ́ infrastruktury, rekonstrukce a 
přestavba veřejných budov, obnovy drobných sakrálnı́ch 
staveb a hřbitovů, budovánı́ a obnovy mı́st aktivnı́ho a 
pasivnı́ho odpočinku, podporu dostupnosti služeb aj. 
projekty.  Doufejme, že co nejvıće obcı ́ z Mikroregionu s našı ́
pomocı ́uspěje a realizované akce opět přispějı ́k rozvoji obcı.́ 
A co bude řešit samotný Mikroregion? V rámci spolupráce s 
Nadacı ́ C�EZ i letos plánujeme projekt na podporu malých 
obcı́ ,  který  � inančně  podporuje zejména kulturně 
společenské akce v obcıćh, ale mohou to být i jiné akce. 
Jihomoravský kraj chceme požádat o dotaci na projektovou 
dokumentaci pro územnı ́ rozhodnutı ́ na část cyklostezky 
Ivančice-Dolnı́ Kounice, tentokrát v úseku ivančického 
katastru po železničnı ́viadukt.  V druhém pololetı ́ plánujeme 

začı́t realizovat aktivity týkajı́cı́  se podpory lokálnı ́
ekonomiky, akce na podporu drobných řemeslnı́ků, 
regionálnıćh výrobců a živnostnıḱů. V záměru máme také 
nechat zpracovat propagačnı́ videoklipy pro všech 14 
členských obcı.́ A ještě pár věcı,́ které si pro vás necháme jako 
překvapenı ́v průběhu roku. Váženı ́čtenáři, přeji vám jménem 
Centra společných služeb krásné jarnı́ měsı́ce, přı́jemné 
prožitı́ velikonočnı́ch svátků a stejně tak, jak rozkvetou 
stromy, ať vzkvétajı́ i členské obce, pokud možno bez 
devastujıćıćh jarnıćh mrazıḱů, které by budoucı ́úrodu zničily.

za	Centrum	společných	služeb
Ing.	Bohumil	Smutný,	manažer		
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MIKROREGION IVANČICKO ZAJIŠŤUJE ČLENSKÝM OBCÍM, 
PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM A SPOLKŮM VÝKON 
POVĚŘENCE A POSKYTUJE PORADENSKÉ SLUŽBY GDPR

Od 1.1.2019 začalo nově využıv́at služeb společného pověřence GDPR 10 přıśpěvkových organizacı ́
města Ivančice (základnı ́a mateřské školy, ale i dalšı ́organizace jako Penzion pro důchodce, S�kolnı ́
jıd́elna, KIC Ivančice, Technické služby Ivančice aj.) a 2 spolky, celkově tedy CSS prostřednictvıḿ 
pověřence poskytuje v roce 2019 tyto služby pro celkem 32 subjektů. C� innost pověřence CSS DSO 
Mikroregionu Ivančicko je zaměřena na metodiku nastavenı ́systémů, zpracovánı ́Systémové analýzy a 
analýzy rizik pro jednotlivé Obce a organizace, v zajištěnı ́vzorů dokumentů od SMO, MV C�R, U� OOU�  a 
dalšıćh státnıćh institucı,́ jako napřıḱlad: vzory Záznamů jednotlivých agend, Oznámenı ́o jmenovánı ́
pověřence k vyvěšenı ́na úřednı ́desce Obcı ́a organizacı,́ Memorandům k osobnıḿ údajům pro školy k 
vyvěšenı ́na web. stránkách, vzory smluv, seznam dokumentů k GDPR, vzory směrnic a seznamů, a dalšı ́
postupy a dokumenty. Pověřenec GDPR byl také vybrán do úzké pracovnı ́ skupiny pověřenců a 
poradnıh́o orgánu Svazu měst a obcı ́C�eské republiky v Praze, na základě něhož se pravidelně zúčastnı ́

pracovnıćh schůzek a konzultacı ́na SMO C�R a U� OOU�  v Praze. V rámci spolupráce, projektů CSS a v neposlednı ́ řadě i pro smluvnı ́
subjekty provádı ́pověřenec jako lektor školenı ́k oblasti GDPR a právnıćh předpisů, kdy nad rámec této činnosti poskytuje i 
právnı ́poradenstvı ́v oblasti občanského, trestnıh́o, obchodnıh́o, �inančnıh́o, rodinného, správnıh́o a daňového práva.

V	případě	potřeby	je	možné	pověřence	kontaktovat	na	e-mailové	adrese:	 ,	případně	si	gdpr@ivancicko.com
domluvit	osobní	schůzku	v	kanceláři	Centra	společných	služeb	Mikroregionu	Ivančicko	(pan	Mgr.	Bc.	Marek	
Sigmund).

NOVÉ INFORMAČNÍ TABULE DO OBCÍ

Dokončili jsme projekt Obnovy turistických informačnıćh tabulı.́ Cıĺem akce bylo kompletně vyměnit informačnı ́
tabule, které byly Mikroregionem Ivančicko instalovány v členských obcıćh v roce 2008 a od té doby došlo k jejich 
fyzickému i obsahovému zastaránı ́nemluvě o jejich vzhledu. Zub času i vliv počası ́zanechali své následky. A tak se 
rozjel projekt na jejich obnovenı,́ v obci Senorady dokonce i ruku v ruce s modernıḿ i technologiemi doplněné o QR 
kódy.
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DRÁPALŮV KALENDÁŘ 2019

Centrum společn ých služeb 
zpracovalo  a  vydalo  stolnı ́
kalendář na rok 2019. Letošnı ́
kalendář vydaný k 15. výročı ́od 
založenı ́Mikroregionu Ivančicko 
je tak trochu výjimečný tıḿ, že 
obsahuje 28 kreslených obrázků 
ze všech č lenských obcı́  od 
akademického malıř́e Svatopluka 
Drápala z Biskoupek. Jde o různé 

motivy, které prezentujı ́významná mıśta v obcıćh (kostely, památky, pomnıḱy, návsi, 
zajı́mavá přı́rodnı́ zákoutı́), ale i tradice a život v obcı́ch, napřı́klad hody. Tyto 
malované akvarely je možné zhlédnout také na putovnı ́ výstavě obrazů, která se 
postupně posouvá po jednotlivých obcıćh Mikroregionu. Doposud proběhla v obcıćh 
Ketkovice, Moravské Bránice, Nová Ves, Dolnı ́ Kounice a Senorady.
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MIKROREGION ŠKOLIL ZASTUPITELE …

Mikroregion Ivančicko ve spolupráci se Svazem měst a obcı ́C�R zrealizoval v rámci 
projektu „Efektivnı ́ řıźenı ́ rozvoje obcı ́ jako základnı ́ předpoklad efektivnosti 
výkonu veřejné správy a poskytovánı ́veřejných služeb z úrovně obcı"́ bezplatný 
vzdělávacı ́seminář pro zastupitele členských obcı ́Mikroregionu Ivančicko. Tento 
projekt byl rozdělen do dvou bloků, ovšem pro velký zájem je plánováno i jeho 
opakovánı.́ Vzdělánı ́ je žádoucı ́ zejména pro nově nastupujıćı ́ zastupitele, nebo 
starosty a mıśtostarosty obcı,́ kteřı ́jsou ve funkcıćh prvnı ́volebnı ́obdobı.́ Cıĺem 
semináře bylo proškolenı ́s využitıḿ znalostı ́již zkušených zastupitelů, kteřı ́své 
zkušenosti a poznatky mohou předat nově zvoleným kolegům. Smyslem bylo 
seznámit zastupitele formou vzájemné interakce mezi školitelem a účastnıḱy s 
kompetencemi v dané funkci, pravomocemi i povinnostmi. Seminářem prováděla 
Ing. Marie C�erná, dlouholetá zastupitelka a mıśtostarostka města Třebıč́. Tématy 
semináře byly Základnı ́principy fungovánı ́obce, Role zastupitele, Komunikace 
jako klı́čový faktor práce zastupitele, Zastupitel jako hospodář – majetek 
(hospodařenı ́s majetkem dle zákona o obcıćh, obecnı ́majetek, zbytný/nezbytný, 
způsoby péče o majetek), Zastupitel jako hospodář – �inance (rozpočet obce – 
navrhovánı,́ schvalovánı,́ plněnı,́ kontrola, prevence zadluženosti obce), Zastupitel 
jako osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce (strategický plán, strategické 
dokumenty jednotlivých oblastı,́ územnı ́plán).
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REGIONTOUR 2019 

Již dvanáct let se stalo zvykem, že se města Ivančice, Oslavany 
a Mikroregion Ivančicko prezentujı́ na mezinárodnı́m 
veletrhu turistických možnostı́ v regionech. Ani letos 
n e c hy b ě l a  ex p o z i c e  M i k ro re g i o n u  I va n č i c ko  n a 
mezinárodnıḿ veletrhu turistických možnostı ́ v regionech 
Regiontour 2019, který se konal ve dnech 17.-20.1.2019. Náš 
mikroregion se tohoto veletrhu účastnil již podvanácté. Co 
nového expozice návštěvnıḱům představila? Podobně jako v 
předchozı́ch letech byl důraz kladen na prezentaci dvou 
největšı́ch měst Ivančic a 
Oslavan, které tuto expozici 
nejvıće �inancujı.́ Nebylo ale 
o p o m e n u t o  v š e c h  1 4 
č l e n s k ý c h  o b c ı ́
mikroregionu Ivančicko. 
P ř e d s t a v e n y  b y l y 
n á v š t ě v n ı́ k ů m  n o v é 
p ro p a ga č n ı́  m a te r i á ly, 
pohlednice s krásnými 
záběry na město Ivančice. Ani letos nechyběly vtipné, 
nápadité a zajıḿavé umělecké prvky od Josefa Zahradnıḱa. 
Kromě již známého dřevěného rozcestnı́ku Ivančice-
Oslavany a naučného koutku okolo stánku přibylo oplocenı ́a 
na samostatné ploše poblıž́ stánku vyrostl naučný koutek č.2, 
kde návštěvnıḱy na atrakce Ivančicka lákal napřıḱlad obřı ́
dřevěný Ferda Mravenec, ale i různý hmyz – beruška, moucha, 

lýkohub matný kůrovec a 
n e c h y b ě l a  a n i  " č e r n á 
skládka". V gra�ice stánku 
byly letos motivy Alfonse 
Muchy, a to ne náhodou. V 
roce 2019 si připomeneme 
80 let od úmrtı́  tohoto 
s l a v n é h o  i v a n č i c k é h o 
rodáka, a jak představitelé 
města Ivančice naznačili, 

chystá se rekonstrukce stálé expozice v Ivančicıćh.

Největšı ́ zájem z řad starostů nejen z obcı ́ Mikroregionu 

expozice zaznamenala v pátek dopoledne, kdy starostové 

využili přıĺežitosti zúčastnit se semináře na téma dotacı,́ 

kterou v pavilonu P brněnského výstaviště pořádal 

Jihomoravský kraj a Ministerstvo pro mıśtnı ́rozvoj. Pátečnı ́

odpoledne patřilo také prezentaci historického šermu, který 

zde za zájmu veřejnosti předvedli členové oslavanského 

kroužku KROHIS. 
Veletrh je tradičně přıĺežitostı ́ setkávánı,́ a to platı ́ i pro 
zástupce obcı.́ Přıt́omnı ́ starostové využili této možnosti, a 
tak na stánku proběhla řada důležitých jednánı́, jak se 
zástupci Jihomoravského kraje, tak různých ministerstev, či 
j i n ý c h  v e ř e j n ý c h 
institucı́. Cı́l těchto 
jednánı́ je zřejmý - 
najı́t  podporu pro 
projekty, záměry a 
strategické cıĺe obcı ́a 
mikroregionu.  Za 
zmıńku stojı ́ jednánı,́ 
které vedli zástupci 
m ě s t  I v a n č i c e , 
O s l a v a n y  a 
Mikroregionu Ivančicko s národnıḿ cyklokoordinátorem a 
jednatelem Asociace měst pro cyklisty Ing. Jaroslavem 
Martıńkem, který se snažı ́ pomáhat českým a moravským 
městům a regionům při rozvoji cyklostezek. Cı́lem této 
schůzky bylo prezentovat vznikajı́cı́ projekt cyklostezky 
Ivančice-Dolnı́ Kounice a seznámit zástupce Asociace s 
aktuálnıḿ průběhem projektové přıṕravy. Ze strany Asociace 
má tento náš projekt podporu.
Vraťme se ještě na chvı́li ke gastronomii. Také milovnı́ci 

dobrého pitı́ si u nás přišli na své. Na stánku tradičně 

nechyběl oslavanský pivovar a prezentace vinařů. Z vinařů se 

jednalo o Romana Komarova z Ivančic a rodinné vinařstvı ́

Bouchner  z 

Moravských 

B r á n i c .  V e 

č t v r t e k  a 

p á t e k  z d e 

byly nabıźeny 

ochutnávky 

v ı́ n .  P o k u d 

bude z á jem 

prezentovat 

se i přıš́tı ́rok, 

m u s ı́ m e  s e 

j e š t ě  v ı́ c e 

zaměřit na tolik poptávanou a již regionálně proslavenou 

kounickou frankovku. Je nám vůči návštěvnıḱům veletrhu 

lıt́o, že právě vinaři z dolnokounické oblasti i přes opakované 

nabıd́ky ze strany Mikroregionu Ivančicko nemajı ́zájem se

5
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Centrum společných 
služeb ve spolupráci se 
spolkem i-kompas z.s. 
uspořádalo v listopadu 
vzdělávacı́ seminář pro 
začıńajıćı ́ podnikatele v 

městské knihovně v Ivančicıćh. Jednalo se již o 
čtvrtý přednáškový seminár,̌ kdy předchozı́ se 
konaly také v Oslavanech, či v Dolnıćh Kounicıćh. 
Workshop byl určen začıńajıćıḿ podnikatelům, 
zájemcům o drobné podnikánı,́ rodičům na MD a 
zručným řemeslnıḱům. Workshop byl rozdělen na 
4 bloky – zahájenı ́ podnikánı ́ a účetnictvı,́ postupy 
a rady, jak působit na zákaznı́ka, jaké použı́t 
metody, problematika ochrany osobnıćh údajů a 
osobnı ́ přıb́ěhy lektorek, jaké je potkali nástrahy a 
jak se s nimi vypořádaly.

zde prezentovat, i když poptávka právě po jejich vıńech je 

velmi znatelná. 
Děkujeme všem našim sponzorům, zejména �irmám Jatka 

Ivančice, družstvo Pooslavı ́Nová Ves, Středisko volného času 

Ivančice a všem dalšıḿ, kdo se na přıṕravě této expozice 

podı́leli. Věřı́me, že šlo o důstojnou prezentaci našeho 

mikroregionu, což lze usuzovat ze zájmu přı́tomných 

návštěvnıḱů. Zejména je vždy potěšenıḿ slyšet, že se k nám 

do mikroregionu v rámci svých výletů budou rádi vracet, ať 

už je to kvůli chřestu, vıńu, rozhlednám, řekám, krajině, 

hornictvı́, tradicı́m, slavným rodákům, cyklostezkám, či 

mnoha dalšı́m zážitkům. A úplně to nejcennějšı́ je, když 

uslyšıt́e, že se budou vracet kvůli dobrým lidem.
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VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO 
ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

ZÁJEZD NA XII. KLOBÁSOVÝ 
FESTIVAL DO SLOVENSKÉHO 
SLÁDKOVIČOVA
Také jsme zrealizovali již 
d r u h ý  z á j e z d  d o 
partnerského města Ivančic 
–  d o  S l á d k o v i č o v a  n a 
Slovensko. Byli jsme se 
d r u ž i t  z a  p ř á t e l i , 
Klobáskovým klubem, podıv́at se na mezinárodnı ́ soutěž 
týmů ve výrobě klobásek, ochutnat zabıj́ačkové speciality, 
vykoupat se v termálnıḿ koupališti Vincov les, užıt́ si tu 
úžasnou atmosféru a vůni slovenských klobásek a 
maďarské papriky, farmářský trh a kulturnı ́ program. 
Jedinečná atmosféra plná vůnı,́ vybraných uzenářských 
specialit, hudby a dobré nálady. Na akci se každoročně 
prezentuje také soutěžnı ́ tým z Ivančic, který v loňském 
roce dokonce vystoupal až na stupně vı́tězů. Loni v 
krojıć h, letos ve stylu známých �ilmových Postřižin z 
nedalekého pivovaru Dalešice. Město Sládkovičovo je 
 partnerským městem Ivančic, mezi kterými probıh́á dlouholetá spolupráce. A 

ptáte se, proč tuto aktivitu organizuje právě Mikroregion Ivančicko? 
Rozhodně nenı ́ a nebude náplnı ́ Mikroregionu organizovat zájezdy, ale zde se 

jedná o výjimku, která se týká 
podpory kulturnı́ spolupráce obou 
měst. V předchozı́ch letech tuto 
aktivitu organizovalo Kulturnı́ a 
informačnı́  centrum Ivanč ice . 
Protože zájemců z Ivančic už nebylo 
tolik, aby se dal zájezd realizovat, tak 
jsme se před rokem dohodli, že do 
této aktivity zkusıḿ e zapojit vıć  obcı.́  Jde tedy o podporu přeshraničnı ́
kulturnı ́ aktivity, do které jsme navıć vnesli prvek meziobecnı ́ spolupráce :-)



CYKLOSTEZKA IVANČICE – DOLNÍ KOUNICE

V roce 2018 byla dokončená projektová dokumentace pro územnı ́rozhodnutı ́
pro prvnı ́etapu cyklostezky Ivančice-Dolnı ́ Kounice. Fungovat také začala od 
nového roku 2019 cyklokoordinačnı ́ komise ve složenı ́ zástupců z měst 
Oslavan, Ivančic, Moravských Bránic a Dolnıćh Kounic. Dokumentace pro 
územnı ́rozhodnutı ́na 1. etapu cyklostezky Ivančice – Dolnı ́Kounice se týká 
úseku od viaduktu „železňáku" přes katastrálnı ́územı ́Moravských Bránic až 
do Dolnıćh Kounic. Letos bude úkolem inženýrská činnost, kdy bude nutné 
zıśkat veškeré souhlasy a stanoviska dotčených orgánů a začıt́ řešit úsek 
vedoucı ́na katastru města Ivančice – od napojenı ́na cyklostezku Oslavany-
Ivančice po železňák.

Sen o páteřnı ́cyklostezce 
M i k r o r e g i o n e m 
Ivančicko se postupně 
stává realitou. Ještě před 
několika lety jsme si jen 
stěžı ́dokázali představit, 
že bychom na kole mohli 
u j e t  v ı́ c e  n e ž 

desetikilometrový úsek z Ivančic přes Oslavany až do 
Ketkovic po asfaltové cyklostezce bez kontaktu s 
motorovou dopravou, která by vedla převážně mimo 
frekventovanou silničnı ́komunikaci. U� sek cyklostezky od 
obce Ketkovice v lesnıḿ  úseku od části Milošov do Oslavan, 
po které jsou vedeny cyklotrasy KC�T 5170, a okruhové 
tematické cyklostezky Hornická, Templářská a Pivovarská 
má nový asfaltový povrch. Po 
v ı́ c e  n e ž  d v a c e t i l e t é 
intenzivnı ́těžbě v polesı ́ byla 
s t áva j ı́ c ı́  l e s n ı́  s i l n i č ka 
t o t á l n ě  z n i č e n á .  P r o 
„svátečnı ́cyklisty" a rodiny s 
dětmi byla takřka nesjıźdná. 
Byli proto nuceni využıv́at 
frekventovanou komunikaci 
II/393. V listopadu 2018 byl 
tento asi pětikilometrový 
úsek důkladně opraven a 
poskytuje nynı́ komfortnı ́
sve z e n ı́ .  Ta to  o b s l u ž n á 
komunikace Lesů C�R je na 
konci, pod prudkým sjezdem 
d o  O s l a v a n ,  v y b a v e n a 
uzamykatelnou závorou, 
kterou však cyklisté mohou 

objet. Z toho vyplývá pro 
cyklisty sjı́ ždějı́cı́  do 
u l i c e  V  G r u n t e c h 
nezbytná  opatrnost . 
S t e j n á  z á v o r a  j e  u 
výjezdu k Milošovu, ta je 
ale na rovinatém úseku a 
cyklisté ji rovněž mohou 
objet.Opravou lesnıh́ o úseku cesty v Gruntech se trasa KC�T 
5170, po které mohou cyklisté bezpečně projet bez 
kontaktu s motorovým provozem (s výjimkou průjezdu 
městem Oslavany) prodloužila až do města Ivančice, tedy 
na vı́ce než deset kilometrů. V kombinaci s novým 
koupacı́m biotopem, který vzniká v Oslavanech, se 
Mikroregion Ivančicko od letnı́ sezóny 2019 stane 

zajıḿavým cıĺem pro cyklisty 
a turisty. Výlet na kolech po 
asfaltové  cyklostezce z 
I v a n č i c ,  z a  v o d n ı́ m i  a 
sportovnı́mi aktivitami u 
zámku v Oslavanech až do 
Ketkovic (kde je napřı́klad 
n o vě  o b n o ve n é  o b e c n ı ́
pohostinstvı́ , či vyhlı́dka 
„Zavřelovo panorama") se 
jistě stane vyhledávaným 
lákadlem nejen pro mı́stnı́, 
a l e  i  c y k l o t u r i s t y  z e 
vzdálenějšı́ch končin našı ́
republiky.

Mgr.	Miloš	Musil,	
Ing.	Bohumil	Smutný

CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ MIKROREGIONEM IVANČICKO JE 
NYNÍ PRODLOUŽENA O DALŠÍCH 5 KM
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S�est střıb́rných obrněných vagónů a v nich přıb́ěh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je 
se závislosti zbavit. Ve vlakové stanici v Ivančicıćh zastavil tento vlak ve dnech 20. až 23. řıj́na 2018. 
Cıĺem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvıḿ zapojenı ́ lidských smyslů 
zapůsobit na návštěvnı́ka vlaku a inspirovat jej k pozitivnı́m životnı́m volbám. Jsou zde 
představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislé 
jedince čekajı́. Dı́ky zapojenı́ návštěvnı́ka do reálného přı́běhu, emotivnı́m situacı́m a 
interaktivnıḿu přıśtupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlenı ́nad nebezpečıḿ 
legálnıćh i nelegálnıćh drog. 

Program byl dıḱy městu Ivančice zdarma a určen pro školnı ́skupinky žáků od 12 do 17 let i širokou veřejnost. Vıt́áni byli i rodiče, 
protože náznaky užıv́ánı ́drog se objevujı ́již u dětı ́kolem 14 let. Rodiče si závislosti u dıt́ěte dlouho nemusı ́všimnout, a nakonec 
může být pozdě. Prohlıd́ ka trvala cca 90 minut. Minimálnı ́věk návštěvnıḱa byl 10 let.
Součástı ́programu se staly i mıśtnı ́organizace, které v Ivančicıćh působı ́v oblasti prevence nebo se starajı ́o volnočasové aktivity 
mladých. 

www.revolutiontrain.cz

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=n_a5N6Qxo8U&t=8s

Vlak byl již ve vıće než 80 městech C�eska, Slovenska a Německa a projekt navštıv́ilo přes 90 tisıć lidı.́  REVOLUTION TRAIN 
dlouhodobě podporuje Národnı ́protidrogová centrála. Podporu a záštity projektu udělili Policejnı ́prezident PC�R, Ministerstvo 
vnitra a ministr    zdravotnictvı ́C�R. Velkou podporou jsou pozitivnı ́reakce dětı ́a pedagogů, kteřı ́se programu zúčastnili. 

KIC	Ivančice

Rok	2018	se	celorepublikově	nesl	ve	znamení	oslav	stoletého	výročí	vzniku	samostatné	republiky.	Slavilo	se,	pořádali	se	
významné	akce,	vzpomínalo	se	na	významné	osobnosti,	na	časy	dobré	i	zlé,	na	to,	co	nám	těch	sto	let	přineslo	i	vzalo,	sázely	
se	 lípy,	 jako	symbol	české	státnosti	a	mnoho	dalšího.	Do	oslav	se	zapojily	 i	obce	v	Mikroregionu	Ivančicko	a	zde	vám	
přinášíme	malé	ohlédnutí	za	tím,	co	se	v	regionu	událo.

VÝSADBA	LIP

REVOLUTION TRAIN v Ivančicích – revoluční primární protidrogová prevence

Pokračování	na	str.	9
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Oslavy 100 let vzniku samostatného Československa

22.	4.	2018	Oslavany
V rámci akce Jihomoravského kraje 100 lip 
- 100 oslav u přıĺežitosti 100 výročı ́vzniku 
C� eskoslovenska byla v  Oslavanech 
vysázena Lıṕa Republiky pojmenována po 
nejvýznačnějšı́m oslavanském rodákovi, 
panu Václavu C�apkovi. Tuto „svoji" lı́pu 
věnoval Oslavanům krajský zastupitel, 
ivančický rodák a manažer Mikroregionu 
Ivančicko Ing. Bohumil Smutný. Součástı ́
slavnostnı ́výsadby na Náměstı ́Republiky 
byla malá slavnost s vystoupenıḿ dětı ́ z 
mateřské školy, základnı́ školy, základnı ́
umělecké školy i domu dětı́ a mládeže. 
Zazněla státnı ́ hymna a přıt́omny byly i 
čestné stráže Sokolů, Junáků a legionářů. 
Akci organizovalo město Oslavany.

18.	5.	2018	Ivančice
V rámci stejné akce Jihomoravského kraje 
100 l ip -  100 oslav i  jako souč ást 

Chřestových slavnostı ́ byla na Gymnáziu 
Jana Blahoslava v Ivančicı́ch vysázena 
druhá lıṕa regionu věnovaná hejtmanem 
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumilem 
S� imkem. Akci organizovalo město Ivančice.

26.	10.	2018	Kupařovice
V Kupařovicıćh pojaly oslavy 100. výročı ́
vzniku C�eskoslovenska trochu netradičně. 
Akce proběhla až ve večernıćh hodinách. 
Na programu byl lampionový průvod, 
položenı ́ kytice u pomnıḱu, zasazenı ́ lıṕy 
na návsi, opékánı ́špekáčků, čaj i svařák. I 
takhle se dajı́ slavit stoleté narozeniny. 
Celou akci organizoval Sbor pro občanské 
záležitosti Kupařovice.

27.	10.	2018	Oslavany-Padochov
I zde od podzimu stojı ́nová lıṕa republiky 
vysázená u Sokolovny v Padochově v rámci 
Výročı ́100 let od vzniku C�SR.

http://www.revolutiontrain.cz
http://www.revolutiontrain.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=n_a5N6Qxo8U&t=8s
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IVANČICE	–	ZDE	SE	PRŮBĚŽNĚ	SLAVILO	CELÝ	ROK

KETKOVICE 	 – 	 OSLAVY 	 100 . 	 LET 	 VZN IKU	
SAMOSTATNÉHO	 ČESKOSLOVENSKA	 VÝROČNÍ	
PREZENTAČNÍ	VÝSTAVOU,	PÁTEK	28.9.2018

V den státnı́ho svátku české státnosti a 
svatého Václava se v Ketkovicı́ch konala 
Výročnı ́ prezentačnı ́ výstava v prostorách 
kulturnı́ho sá lu  zrekonstruovaného 
pohostinstvı ́Na návsi.
P r o č  v ý r o č n ı́ ?  O r g a n i z á t o r  a k c e , 
zastupitelstvo obce, se rozhodl věnovat tuto 
v ý s t a v u  s t é m u  v ý r o č ı́  z a l o ž e n ı ́
C�eskoslovenské republiky, které jsme si v 

loňském roce připomıńali. A proč prezentačnı?́ Na výstavě se 
veřejnosti prezentovaly všechny organizace a spolky, které v 
Ketkovicıćh působı ́nebo působily právě v obdobı ́uplynulých 
sta let.
Svůj prezentačnı ́ stánek si připravila 
Obec Ketkovice, Základnı ́a mateřská 
škola Ketkovice, Sbor dobrovolných 
hasičů, Sportovnı́ klub, Podhorácký 
soubor, knihovna, C�eský svaz žen a 
manželé Chatrnı́ ,  kteřı́  poskytli 
historické předměty dennı́ potřeby, 
dokumentujıćı ́ život na vesnici v dobách našich babiček a 
prababiček.Dát dohromady tolik různých uskupenı ́ a jejich 
zástupce by se mohlo zdát těžké, ale za organizátory mohu 
prohlásit, že všichni oslovenı ́ přijali nabıd́ku k účasti bez 
jakýchkoli námitek a připravili si svoje prezentace skutečně 
zodpovědně, nápaditě a myslıḿ , že i s nadšenıḿ a bylo tedy 
spıš́e radostı ́ takovou akci organizovat. Výstava si vyžádala 
celodennı ́ přıṕravu na mıśtě vlastnıḿ a pochopitelně ještě 

předchozı ́ práci v rámci přıṕravných 
schůzek. Vynaložená snaha všech 
však byla na výsledku znát. K viděnı ́
b y l a  s p o u s t a  f o t o g r a � i ı ́
dokumentujı́cı́ch činnost organizacı́, 
velké množstvı́ kronik (za zmı́nku 
stojı ́určitě napr.̌ i kroniky již zaniklé 

organizace Oldskautů při Svazu Junáků-Skautů R.C� .S. ze 
třicátých let minulého stoletı́), historického technického 
vybavenı́, překrásných ručnı́ch pracı́ ketkovských žen, 
ukázky mıśtnıćh krojů a mnoho dalšıćh a dalšıćh předmětů. 

Statická část výstavy byla doplněna 
sestřihem záběrů pana Bohumila 
Matouška, který zachytil děnı́ v 
Ketkovicı́ch  od padesát ých do 
sedmdesátých let dvacátého stoletı ́
na osmimilimetrový �ilm, který byl 
později digitalizován. Dı́ky těmto 
záběrům si mohli mnozı ́ připomenout práci i zábavu svých 
maminek, tatıń ků, babiček, dědečků a spousty sousedů.V 
odpolednıćh hodinách obohatila výstavu svým vystoupenıḿ 
dudácká muzika ze Základnı ́ umělecké školy v Hrotovicıćh 
pod vedenıḿ pana PhDr. Františka Malého.
V průběhu celého dne navštıv́ila výstavu nejen spousta 
mıśtnıćh, ale i návštěvnıći z okolı,́ kteřı ́ byli v den volna na 
výletě v malebném okolı ́Ketkovic. A pochvalnými zápisy do 
knihy návštěvnıḱů nešetřili.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteřı ́ se podıĺeli na 
přıṕravě i průběhu výstavy, a předevšıḿ iniciátorce výstavy, 
našı ́ panı ́ kronikářce a člence kulturnı ́ komise, panı ́ Marii 
Matouškové.

Šárka	Matoušková,	starostka	obce	Ketkovice

SENORADY	 –	 OSLAVY	 100.	 VÝROČÍ	
VZNIKU	 ČESKOSLOVENSKA,	 NEDĚLE	
14.10.2018
I v obci Senorady proběhly jednodennı ́
oslavy pod širým nebem. Na programu 
byl průvod obcı ́ od Kulturnıh́o domu k 

h a s i č s k é  z b r o j n i c i ,  k d e  s e  c e l á  s l a v n o s t
odehrávala, slavnostnı ́odhalenı ́busty T.G.Masaryka, výstava 
fotogra�iı ́z obce a videoprojekce. 

MORAVSKÉ	BRÁNICE	–	OSLAVA	100.	VÝROČÍ	ZALOŽENÍ	
ČESKOSLOVENSKÉ	REPUBLIKY,	SOBOTA	27.10.2018
Program byl zahájen výsadbou pamětnı ́ lıṕy u hřbitova a 
položenıḿ věnců u Památnıḱu 
o d b o j e .  O s l a v y  d á l e 
pokračovaly v Sokolovně 
žehnánı́m nového obecnı́ho 
praporu, vystoupenıḿ dětı́ z 
mı́stnı́  MS�  a  ZS� ,  ukázkou 
s l e t o v é  s k l a d b y  d ě t ı́ , 
vystoupenıḿ skupiny Z� asnu a 
koncertem swingové kapely 
The Young Pekáč Mojmıŕa Bártka. Součástı́ oslavy byly i 
výstavy. Tou prvnı ́byla putovnı ́výstava obrazů Mikroregionu 
Ivančicko od malıř́e Svatopluka Drápala z Biskoupek, tou 
druhou Moravskobráničtı ́ muži v I. světové válce a legiıćh. 
Tuto výstavu připravila kronikářka obce panı ́Jana C�erná a pan 
Jaromıŕ Matějek. 

Vysázená	lípa	zapsána	mezi	lípy	republiky – před mıśtnıḿ 
hřbitovem, stávaly čtyři obrovské staleté lıṕy. Klenuly se nad 

sochou Sv. Jana Nepomuckého. 
B y l y  j i ž  v e  v e l m i  š p a t n é m 
zdravotnıḿ stavu a v roce 2011 
musely být, z bezpečnostnı́ch 
důvodů, odstraněny. Na jejich 
mı́stě byly v následujı́cı́m roce 
vysázeny čtyři nové mladé lı́py. 
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Jedna z nich se neujala. Letos, v roce 2018, byla tato lıṕa 
nahrazena novým stromem. 
Ten byl vysázen 27. řıj́na 2018, 
přesně v den konánı ́oslav 100 
l e t  r e p u b l i k y.  Vý s a d b u 
p r o v e d l i  s t a r o s t a , 
mı́ s tostarosta  se  synem, 
členové spolku dobrovolných 
hasičů a přı́tomnı́ občané. 
Požehnal ji P. Karel Obrdlı́k. 
Tento strom, lı́pa srdčitá 
neboli lı́pa malolistá (Tilia 
cordata), byl vypěstován v 
zahradnictvı́ v Ivančicı́ch, v 
roce výsadby měl 8 let.

	

NOVÉ	BRÁNICE	–	UCTĚNÍ	PAMÁTKY	U	PŘÍLEŽITOSTI	
VÝROČÍ	 	 100	 LET	 NAŠÍ	 REPUBLIKY,	 NEDĚLE	
28.10.2018
V Nový Bránicı́ch uctili památku našeho prvnı́ho 
prezidenta Tomáše Garrigueka Masaryka, nazývaného též 
prezident Osvoboditel přı́mo u sochy TGM v Nových 
Bránicı́ch, poté se mı́stnı́ společně vydali ještě uctı́t 
památku padlých občanů k „Památnıḱu I. světové války".

IVANČICE	 –	 OSLAVY	 100.	 LET	 REPUBLIKY	 NA	 SVČ	
IVANČICE,	NEDĚLE	28.10.2018

INFORMACE 

Z MIKROREGIONU IVANČICKO

Roční rekonstrukce 
brněnského hlavního nádraží
V prosinci začala v Brně rozsáhlá rekonstrukce Hlavnıh́o 
nádražı,́ která potrvá až do prosince 2019. Během této 
rekonstrukce docházı ́i k výluce a většina vlaků nebude na 
Hlavnı ́ nádražı ́ zajıž́dět. Vlaky jsou odkloněny do jiných 
železničnı́ch stanic v Brně a je zavedena náhradnı ́
autobusová a tramvajová doprava. Přehled změn a schéma 
výluky nalezne v informačnıḿ letáku zde:
https://www.idsjmk.cz/kestazeni/VVVB2018.pdf

Jıźdnı ́ řády vlaků na jednotlivých tratıćh jsou k dispozici 
zde:
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/

Uzavírka silnice v Oslavanech
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 bude vedena 

přes město Oslavany, obec Padochov, 

město Zbýšov, obec Zakřany, obec 

Vysoké Popovice a obec Rapotice. Náhradnı́ průjezdnı ́

trasa přes cestu lesem bude pouze pro autobus a vozidla 

integrovaného záchranného systému!

SvČ Ivančice – Euroklíč 
pomáhá 
Projekt „Euroklıč́" už vıće než dvacet let efektivně pomáhá 

lidem se snı́ženou schopnostı́ 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 vozı́ čku, ale také s kočárkem. Aby 

nedocházelo ke zneužıv́ánı́ těchto mı́st, jsou vstupnı ́

d v e ř e  o p a t ř e n y  e u r o z á m k e m  a  s p e c i á l n ı́ m  
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klı́čem. Tento univerzálnı́ euroklı́č umožnı́ odemknout 
bezbariérová WC na několika stovkách mıśt v celé C�R.  Ty se 
nacházejı́ napřı́klad v nákupnı́ch 
centrech, na úřadech, poštách, 
n ádraž ı́ ch ,  v  zoologických  a 
botanických zahradách, v budovách 
škol, v knihovnách, muzeıćh atd. 
Pokud máte v péči děti uvedeného 
věku, můžete si euroklıč́ jednoduše 
p o ř ı́ d i t  p ř ı́ m o  v  I va n č i c ı́ c h . 
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�R
2) 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, Pohořelicıćh, Mikulově, atd. 
Vıće informacı ́ o projektu Euroklıč́ naleznete na o�iciálnıćh 
webových stránkách: http://www.eurokeycz.com/

SvČ Ivančice – ohlédnutí za našimi
dobrovolníky
„Ano! Ano! Ano! A ještě jednou ano!"
Strávila jsem rok na dobrovolnickém projektu v organizaci 
SVC�  Ivančice. Pouze pokud někdo váhá a ptá se, jestli by měl na 
takový projekt jet… „Ano! Ano! Ano! A ještě jednou ano!" Je 
obtıž́né popsat, jak moc mi ten projekt dal za celý ten rok, ale 
pokusıḿ se. Měla jsem velké štěstı,́ jelikož jsem si vybrala 
projekt, který odrážı́ mé zájmy a ve kterém mohu sebe 
samotnou vyjádřit. Vzhledem k rozmanitosti aktivit, které SVC�  

Ivančice provozuje, jsem zı́skala velmi velké, užitečné a 
různorodé zkušenosti. Měla jsem profesionálnı́ učitelku 
češtiny, která mi pomohla velmi rychle začıt́ mluvit česky, 
alespoň trochu. Mimo práci jsem měla štěstı,́ že jsem během 
roku hodně cestovala. Za každou z těch položek chci napsat: 
Dıḱy mé „hostitelské" organizace SVC�  Ivančice.
A když tak mluvıḿe o různorodosti, musıḿ zmıńit části úkolů, 
které jsem během projektu absolvovala:

·Tanečnı ́trénink
·Tvorba choreogra�iı ́a tanečnıćh „show" pro děti
·Práce v dětském centru
·Prezentace ruské kultury a jazyka školákům (studentům) 
·Asistence na výtvarných kroužcıćh
·Asistence na přıṕravách a organizovánı ́akcı́
·Práce v klubu mládeže
·Vedenı ́jednotlivých lekcı ́ruštiny
·Asistence při vzdělávacıćh programech pro školy
·Práce v letnıćh táborech
·Vedenı ́tanečnıćh „workshopů" na mıśtnıćh akcıćh

Má hlavnı ́ a nejoblıb́enějšı ́ aktivita byla práce v tanečnıḿ 
kroužku. Měli jsme 6 tanečnıćh skupin různých věkových 
kategoriı ́ve věku od 1,5 let až po dospělé. Tato práce mi dala 
mnoho zkušenostı,́ jak učit a komunikovat s lidmi naprosto 

o d l i š n é h o  v ě k u .  Ta k é  j s e m 
pracovala v dětské skupině s 
malými dětmi, což se vždy zdálo 
jako velmi obtı́žný úkol. A na 
začátku to také byl. Neměla jsem 
žádné zkušenosti s pracı ́s malými 
dětmi a nevěděla jsem, jak se s nimi 
dorozumět. Ale to se tak nějak 
přirozeně vyřešilo, a na konci 
projektu to byla jedna z mých 
nejoblıb́enějšıćh pracı.́ Mimo to, po 
n ě k o l i k  m ě s ı́ c ů  j s e m  m ě l a 
j e d n o t l i v é  h o d i n y  p r o 

středoškoláky, kteřı ́projevovali ohromný zájem o ruštinu, a 
dělali v učenı ́se jazyka pokrok. Pro mě to byl velmi obtıž́ný 
úkol, abych skládala lekce jazyku pro začátečnıḱy, ale dokázala 
jsem to a zı́skala jsem mnoho znalostı́ a praktických 
zkušenostı.́ Jak jsem již řekla, měla jsem super učitelku češtiny. 
Moje „hostujı́cı́" organizace zajistila, aby měli všichni 
dobrovolnıći vysoce kvalitnı ́ učebnı ́ materiály a jednotlivé 
učitele. Z toho jsem byla velmi přıj́emně překvapena. Později 
jsem zjistila, že ne všichni dobrovolnıći z jiných organizacı ́
majı ́tuto možnost a takové podmıńky naučit se jazyk, jako to 
bylo zde. Po 8 měsıćıćh studovánı ́ češtiny během projektu 
jsem prošla test úrovně B2. Tento úspěch přišel dı́ky 
profesionálnı ́ učitelce, a také dıḱy tomu, že jsem převážně 
pracovala s dětmi, se kterými jsem musela mluvit česky. Na 
konci projektu jsem se svými studenty i kolegy mluvila pouze 
česky. Během tohoto projektu jsem navštıv́ila během dovolené 
mnoho evropských zemı́. A také jsme s našı́ organizacı ́
navštıv́ili Chorvatsko, kde se konal tábor, organizovaný SVC�  
Ivančice. Byla to velmi zajıḿavá a „cool" zkušenost.
Myslıḿ, že jsem měla velké štěstı ́ v naprosto všech částech 
projektu a bylo mi velkým potěšenıḿ tu být!

Alina	Fedina,	dobrovolnice	z	Ruska
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Ivančice,	únor	2019

Zdá se to jako včera, když jsem 
přijela do Ivančic, abych začala 
svoji Evropskou dobrovolnou 
službu v SVC� . „Klopýtala" jsem 
při své komunikaci s lidmi ve 
svém okolı,́ kvůli mé omezené 
slovnı́  zásobě angličtiny, a 
pokoušela jsem se uplatnit 

dovednosti, které jsem měla, abych ostatnıḿ sama rozuměla.
No, uběhlo to rychle! Byl to rok plný výzev, a i přes to, že to 
nebyla moje prvnı ́ zkušenost žıt́ v zahraničı ́ (pocházıḿ z 
Brazıĺie), neměla jsem předtıḿ přıĺežitost být v kontaktu s 
lidmi z kultur a jazyků tak vzdálených od mé rodné 
portugalštiny.Učila jsem se! Zlepšila jsem si svoji angličtinu a 
dnes umıḿ i trochu česky, zıśkala jsem znalosti o různých 
tématech týkajıćıćh se neformálnıh́o vzdělánı ́a komunikaci v 
mezikulturnıćh kontextech. Ale dovednosti, které se ode mě 
očekávaly, byly umět žıt́ s lidmi z tak odlišných původů a 
odlišným chovánıḿ. Sdıĺet povinnosti a prostory, řıd́it svá 
očekávánı,́ pohledy na svět a zájmy, mimo moji komfortnı ́
zónu, je, dle mého názoru, jedna z nejvıć e obohacujıć ıćh 
zkušenostı́, jakou jen jedinec může zažı́t. Každý člověk, 
kterého potkáme, nám může dát přıĺežitost se něčemu přiučit! 
Hlavně o tom, kdo doopravdy jsme. 
Za pár dnı ́se vrátıḿ zpět do S�panělska s vědomıḿ, že naše 
očekávánı́  a touhy jsou ne vždy dosaženy v nových 
souvislostech, tak, jak jsme si původně mysleli. Každá rutina, 
aktivita, diskuze, lekce jazyku, setkánı ́s lidmi i různé situace 
nám mohou nabıd́nout přıĺežitost učinit změny a také lepšı ́
pochopenı ́sama sebe. Využijte toho! Jsem moc ráda za každou 
osobu, se kterou jsem pracovala, za tuhle organizaci, která mi 
nabıd́la bezpečné mıśto, vnıḿavé a �lexibilnı ́prostředı,́ abych 
si mohla prožıt́ tuhle zkušenost a také za ta přátelstvı,́ která 
jsem měla možnost si zde vybudovat. Dıḱy moc SVC�!

Eucástila	Dias,	dobrovolnice	ze	Španělska

Můj	jeden	rok	v	Ivančicích

Jsem Marie z Arménie, dobrovolnı́k EDS (Evropské 
dobrovolné služby) v jedné z nejlepšıćh organizacı ́ v C�eské 
republice, SVC�  Ivančice. Nedovedu si představit, že jeden rok 
tak rychle uběhne, tak zajıḿavý, plný 
nezapomenutelných vzpomı́nek, 
nových znalostı ́a zkušenostı.́ Je to už 
čas, abych se vrátila domů, ale rok 
strávený v C�eské republice si budu 
vždycky pamatovat. Práce ve SVC�  mi 
pomohla zı́skat nové dovednosti, 
pracovat s dětmi, s mládežı́, dělat 
keramiku, sport a tvůrčı ́činnosti, učit 
se a mluvit česky, dělat prezentace v 
angličtině a ruštině, prezentovat mou 
zemi a kulturu v českých školách, 
komunikovat pouze anglicky a konečně se cıt́it jako doma 
mezi pracovnıḱ y, kteřı́ se ke mně chovajı́ jako bych byla 
opravdový člen týmu. Mým cı́lem před tı́m, než jsem 
absolvovala svou EDS, bylo učit se něco nového, rozvıj́et své 
odborné znalosti a využıv́at znalosti jazyků a odborných 
zkušenostı,́ které jsem zıśkala během let pro svou kariéru, 

cestovánı,́ vytvářenı ́nových přátel a nynı,́ jsem během svého 
EDS dosáhla všechno. Jsem si jista, že všechny tyto informace 
budou sloužit jako zázemı́ mé kariéry a mého života v 
budoucnu. Jediné, co mohu ještě přidat, je poděkovat mé 
vysı́lajı́cı́ organizaci (Future in our hands) a hostitelské 
organizaci (SVC�  Ivančice) za tuto skvělou přı́ležitost. 
Naneštěstı ́ to nemůžeme dělat dvakrát v našem životě. EDS 
byla pro mě nejlepšı ́škola mého života, což mě přimělo k většı ́
jistotě, znalosti a dosaženı ́ mých cıĺů. Radıḿ všem mladým 
lidem, aby tuto školu absolvovali, protože je to šance, kterou 
můžeme také jen jednou v životě.

I am Mary from Armenia, EVS volunteer in one of the best 
organizations in Czech Republic, SVC Ivancice. I can't imagine 
that one year passed so fast, so interesting, full of 
unforgettable memories, new knowledges and experiences. 
Its already time for me to return home, but the year spent in 
Czech republic I will remember always, Work in SVC helped 
me to gain new skills, working with children, with youth, 
doing ceramic, sport and creative activities, learning and 
speaking Czech, doing presentations in English and Russian, 
presenting my country and culture in Czech schools, 
communicating only English and �inally feel like home 
between the workers, who treated me like a true member of 
the team. My goal before doing my EVS was to learning 
something new, developing my expertise,  using he knowledge 
of languages and  professional experience I gained during 
years for my career, travelling, making new friends and now 
when I achieved all thiese during my EVS, I am sure that  all 
these will serve a most solid background for my career and for 
my life in the future. The only thing I can add is to thank my 
sending organization (Future in our hands NGO Armenia) and 
hosting organization (SVC) for this great opportunity. 
Unfortunately we cant do it twice in our life. EVS was the best 
school for me during my life, which made me to become more 
con�ident, knowledgable and reach my goals. I will advise all 
young people  pass this school, because its the chance, which 
we can také only once in our lives.

Mariam	Melyan,	arménská	dobrovolnice

SvČ Ivančice – připravujeme a
na co se můžete těšit: 
Středisko volného času Ivančice má 
opět v plánu pro rok 2019 nemálo 
akcı ́pro děti i dospělé. Ani v tomto 
roce nebude chybět několik akcı,́ 
kde hlavnı́ roli hraje „tanec". V 
únoru proběhla tanečnı́ soutěž 
jednotlivců a malých skupin s 
názvem O tanečnı ́pohár Horizontu. 
Byla určena mladým tanečnıḱům ve věku od 4 do 16 let a 
soutěžili v disciplıńách street dance a free style. V březnu nás 
pak čeká 11. ročnıḱ nesoutěžnı ́tanečnı ́přehlıd́ky Let´s dance. 
Předškolnı́ i školnı́ děti a mládež se představı́ v různých 

Pokračování	na	str.	13
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tanečnı́ch stylech – 
s t r e e t  d a n c e , 
o r i e n t á l n ı́  t a n e c , 
mažoretky, hip-hop, 
muzikálový  tanec, 
aerobik. Své uměnı ́
u k á ž o u  n e j e n 
tanečnıći a tanečnice z Ivančic, ale i ze vzdálených obcı.́ 
V dubnu budeme slavit Den tance, akcı́ Roztančete 
Horizont. Mladı ́tanečnı ́nadšenci se společně s diváky 
zapojı ́ do nácviku tanečnı ́ choreogra�ie �lashmob, po 
celou dobu bude připraven zábavný doprovodný 
program.

Pro nejmenšı ́budeme i nadále připravovat 
měsıč́nı́ pohádková odpoledne, vždy na 
téma různých klasických pohádek. Děti s 
rodiči či prarodiči si užijı́ tematické 
dovednostnı́, zábavné nebo sportovnı ́
aktivity, ale také společné chvilky a zážitky. 

V dubnu je ale také čeká 
Putovánı́ velikonočnı́ho 
zajı́čka, v květnu oslava 
Dne rodiny a Dne dětı.́ Na 
této tradičnı ́akci nebudou 
chybět pohádkové bytosti, 
které  dětem pomohou 
p l n i t  p o h á d k o v é  ú k o l y  n a stanovištı́ch. Staršı ́
děti se mohou na chvıĺi stát čarodějnicemi nebo čaroději 
na našem dubnovém Sletu, budeme kouzlit a čarovat. A 
kdo se nebojı,́ může za námi přijıt́ ještě v řıj́nu na akci Ať 
žijı́ duchové, tam se scházı́ nejen čarodějnice, ale i 

kostlivci, duchové a 
dalšı́  hrůzostrašné 
b y t o s t i .  N a o p a k 
laskavé bytosti, a to 
Mikuláš s andělem, i 
když  doprovázeni 
Luci ferem  a  jeho 
čertovskou družinou 
n á s  n a v š t ı́ v ı ́
začátkem prosince.

Sporto vnı ́nadšenci se mohou v červnu zapojit do T-
Mobile Olympijského běhu, jehož trasa povede krásným 
prostředıḿ okolo řeky. 

Na obdobı ́ školnıćh prázdnin připravujeme jednorázové 
akce, přıḿěstské tábory nebo soustředěnı,́ na léto mnoho 
přı́městských a pobytových 
táborů s různým zaměřenıḿ. 
U� častnı́ci budou sportovat, 
tančit, tvořit, hrát hry nebo si 
jen tak užıv́at volné dny u nás 
či Chorvatsku.

Také v tomto roce budeme pořádat Nocovánı́ na 
Horizontu, kde si kluci a holky užıv́ajı ́program na různá 
témata. Nejen děti, ale 
také dospělı ́ si mohou 
vyzkoušet některou ze 
t ř ı́  p ř i p r a v e n ý c h 
Exitgame, zážitkovou 
únikovou hru, která 
p r o v ě ř ı́  j e j i c h 
schopnosti a logické 
uvažovánı.́ 

Po ročnı́ přestávce pro vás připravujeme řı́jnovou 
přehlı́dku záchranných a bezpečnostnı́ch složek 
Záchranáři v akci, těšit se opět můžete na dynamické 

ukázky hasičů, vězeňské služby, policie 
a také na armádnı ́vrtulnıḱ s výsadkem 
parašutistů a mnoho dalšıh́o. 

Na adventnı ́ 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, návštěvnıći budete odcházet z 
těchto aktivit spokojeni. 

Dagmar	Šacherová,	Středisko	volného	času	Ivančice

Zima	ještě	neřekla	své	poslední	sbohem,	ale	na	dveře	už	pomalu	
klepou	letní	prázdniny.	Nevíte	kam	s	dětmi	a	chcete,	aby	svůj	
volný	čas	netrávili	 jen	sezením	u	počítače	nebo	na	sociálních	
sítích?	Neváhejte	a	 zavčas	 vybírejte	 z	 letošní	nabídky	 letních	
táborů,	kde	může	vaše	dítě	trávit	příjemný	čas	ve	společnosti	
svých	kamarádů.

Kompletní	 nabídku	 kroužků,	 letních	 táborů	 a	 dalších	 aktivit	
naleznete	na	našich	stránkách	( ),	případně	www.svcivancice.cz
informace	obdržíte	na	recepci	SVČ	Ivančice,	Zemědělská	2.

Pokračování	na	str.	14
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Letní příměstské tábory pro děti 7-15 let

PESTRÝ	TÝDEN	
pondělí	8.7.	až	pátek	12.7.2019
Mıśto: DDM Oslavany, denně od 8.00 – 15.00 hod. 
Cena: 900,- Kč (oběd, pitný režim, program, vstupné, 
cestovné, odměny pro děti…) Program : zábavné hry 
venku i v budově, výlety, koupánı,́ koně, Permonium…

KERAMICKÁ	DÍLNIČKA	I	a	II
pondělí	8.7.	až	úterý	9.7.2019	a	pondělí	29.7.	
až	úterý	30.7.2019
Mıśto: DDM Oslavany, denně od 8.00 – 15.00 hod. 
Cena: 360,- Kč (oběd, pitný režim, program, 
materiál…) Program: výroba z keramické hlıńy, na 
prvnıḿ táboře zhotovenı ́výrobku, na druhém 
glazovánı.́
 

KOLO	JE	KAMARÁD
pondělí	29.7.	až	pátek	2.8.2019
Mıśto: DDM Oslavany, denně od 8.00 – 15.00 hod. 
Cena: 900,- Kč (oběd, pitný režim, vstupné, cestovné, 
program…) Program: výlety po okolı ́Oslavan. 
Nabıźıḿe i dalšı ́sporty, napr.̌ plavánı,́ a v přıṕadě 
nepřıźně počası ́sportovnı ́aktivity a hry v DDM.

CESTA	DO	PRAVĚKU
pondělí	12.8.	až	pátek	16.8.2019
Mıśto: DDM Oslavany, denně od 8.00 – 15.00 hod. 
Cena: 900,- Kč (oběd, program, odměny, cestovné…) 
Program: Proniknutı ́do doby pravěku, návštěva 
Antroposu a Kapucıńských hrobek v Brně, výroba 
pazourků a mnoho jiných zajıḿavých aktivit.

V	CIZÍM	SVĚTĚ
pondělí	19.8.	až	pátek	23.8.2019
Mıśto: DDM Oslavany, denně od 8.00 – 15.00 hod. 
Cena: 900,- Kč (oběd, pitný režim, program, vstupné, 
cestovné, odměny pro děti) Program: navštıv́ıḿe cizı ́
světy – sportovců, pohádkových bytostı,́ starých 
civilizacı.́  Výlety po okolı,́ Permonium, kuželky, 
minigolf…

BÍLÝ	TESÁK	–	tábor	se	psy
pondělí	26.8.	až	pátek	30.8.2019
Mıśto: DDM Oslavany, denně od 8.00 – 15.00 hod. 
Cena: 900,- Kč (oběd, program…) Program: sporty se 
psy, výcvik a výchova štěněte a všestranného psa, 
vycházky, hry v přıŕodě… Tábory
Letnı ́pobytové tábory pro děti 7-15 let

Letní pobytové tábory pro děti 7-15 let

HERRY	POTTER	–	dobrodružství	v	Pozďatíně
sobota	13.7.	až	pátek	26.7.2019
Mıśto: táborová základna Pozďatıń u rybnıḱa 
S� těpánek, Ubytovánı:́ stany s podsadou, zděná jıd́elna 
a sociálnı ́zařıźenı,́ Strava: 5x denně + celodennı ́ pitný 
režim, Cena: 4 000 ,- Kč (v ceně strava, doprava, 
odměny, pojištěnı)́, Program: celotáborová hra - výlety, 
přıŕoda - táboráky, zážitkové hry - dalšı ́táborové 
činnosti - airsoft, sportovnı ́činnosti … Tábor je určen 
pro děti od 7 do 15 let.

ZOOTROPOLIS
neděle	4.8.	až	sobota	10.8.2019
Mıśto: rekreačnı ́středisko Prudká pod Pernštejnem, 
Ubytovánı:́ 3 – 4 lůžkové chatky s klasickými lůžky, 
Strava: 5x denně + celodennı ́ pitný režim, Cena: 3 
440,- Kč (v ceně pojištěnı,́ strava, doprava, odměny, 
program), Program: - celotáborová hra - koupánı ́v 
mıśtnıḿ bazénu, aquaerobic - fotbal, stolnı ́tenis, 
lanové aktivity, nočnı ́hry, přehazovaná - adrenalinové 
aktivity, strategické hry - dalšı ́táborové činnosti. 
Tábor je určen pro děti od 7 do 15 let.

TOUR	DE	LAMBERK	2019	–	sportovní	
cyklotábor
pondělí	19.8.	až	sobota	24.8.2019
Mıśto: areál U Lamberka, Březnıḱ, Ubytovánı:́ 4 
lůžkové chatky, Strava: 5x denně + celodennı ́ pitný 
režim, Cena: 2.800,- Kč (v ceně strava, doprava, 
odměny, pojištěnı)́, Program: - výlety na kole, koupánı ́
- tréninky rovnováhy, správná technika zastavovánı ́a 
zatáčenı,́ péče o kolo, dopravnı ́značky…., zážitkové, 
týmové a nočnı ́hry, lanové aktivity – táboráky, střelba 
ze vzduchovky, mıč́ové hry a dalšı ́táborové činnosti. 
Tábor pro děti od 8 do 15 let.

Přihlášení	na	
www.ddm-oslavany.cz

DDM Oslavany 

http://www.ddm-oslavany.cz/


Přehled nejvýznamnějších akcí                      březen-srpen 2019

BŘEZEN
PA�  1.3.  Oslavany - Rockový ples
SO 2.3.  C�učice - Ostatky + Maškarnı ́karneval pro děti
  Dolnı ́Kounice - Maškarní	ples	pro	dospělé	(SDH)  
  Hlıń a - Mladé	Hody	+	masopust
  Mělčany - Masopust (Obec Mělčany)
SO-NE 2.-3.3. Ketkovice - Ostatky,	Pochování	basy	před	
	 	 radnicí,	ostatková	zábava (Podhorácký soubor)
PA�  8.3.  Oslavany - Divadelní	ples
SO 9.3.  Nová Ves - Ostatky (SK Nová Ves, z.s.)
NE 10.3.  Oslavany - Dětský	maškarní	ples
SO 16.3.  C�učice - Retro	ples (TJ Sokol C�učice)
  Dolnı ́ Kounice - Výstava	vín	Dolní	Kounice
  (Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737, z.s.)
  Ketkovice - Josefský košt ovocných pálenek
  (Obec Ketkovice)
  Mělčany - Turnaj ve stolním tenise – klání
  vesnic (TJ Sokol Padochov)
  Padochov - Dětský maškarní karneval 
  (TJ Sokol Padochov)
SO 23.3.  Nová Ves - Hasičská zábava (SDH Nová Ves)
NE 24.3. Ivančice - Taneční přehlídka „Leťs dance
  2019" (SVČ Ivančice)

ČERVEN
SO 1.6. Dolnı ́ Kounice - Za	Kounickou	Frankovkou 
 (Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737, z.s.)
 Nová Ves - Závody	malotraktorů	a	Fichtl	Cup 
 (SDH Nová Ves)
SO 8.6. Oslavany - Neckyáda
PA�  14.6. Dolnı ́ Kounice - Koncert	vážné	hudby	–	Mladí	
	 Brněnští	symfonikové (město Dolnı ́ Kounice)
SO 15.6. Padochov - Běh	naděje	–	humanitární	akce	
 (TJ Sokol Padochov)
NE 16.6. Dolnı ́ Kounice - Pouť	sv.	Antonína	
	 Paduánského	(farnost Dolnı ́ Kounice)
 Nová Ves - Svatobor	2019	–	festival	raného	
	 středověku (Sigurd)
 Oslavany - Den	hudby	na	oslavanském	zámku
ST 19.6. Ivančice - T-Mobile	Olympijský	běh	– stadion 
 FC Ivančice
PA� -NE 21.-23.6.       Dolnı ́Kounice - KEFASFEST	–	křesťanský 
       hudebnı ́festival (farnost Dolnı ́ Kounice)
SO 29.6. Dolnı ́ Kounice - Noční	prohlídka	kláštera	
	 Rosa	coeli (město Dolnı ́ Kounice)
 Padochov - 12.	velký	pivní	festival	
	 minipivovarů (Klub sběratelů pivnıćh suvenýrů)

ČERVENEC
PA�  5.7. Ketkovice - Cyrilometodějská	pouť	a	
	 Folklórní	odpoledne	(Podhorácký soubor a obec) 
PA� -NE 5.-7.7.     Hlıń a - Divadelní	představení	v	přírodě	v	
	 lese	nad	obcí (Divadelnı ́spolek při SDH)
PA� -NE 12.-14.7.   Nová Ves - Pouťový	víkend (Novoveská 
  parta)
SO 13.7. Ketkovice - Plaz	Ketkaz	Cup	–	turnaj	v	
	 minikopané	(SK Ketkovice)
SO-NE 13.-14.7.  Oslavany - 312.	Karmelská	pouť
PA� -NE 26.-28.7.  Nová Ves - Filmové	stanování	
 (Novoveská parta)
SO 27.7. C�učice - Rio	de	Čučo	Cup	(TJ Sokol C�učice)
 Dolnı ́ Kounice - Noční	prohlídka	kláštera	
	 Rosa	coeli (město Dolnı ́ Kounice)
SO-NE 27.-28.7. Ivančice - Ivančická	pouť (KIC Ivančice)

SRPEN
SO-NE 3.-4.8.  Hlıń a - Divadelní	představení	v	přírodě	v	
	 lese	nad	obcí	(Divadelnı ́spolek při SDH)
SO 10.8. Hlıń a -	Turnaj	v	nohejbale
 Padochov -	Rozmarýnové	hody
NE 18.8. Ivančice - Restaurant	Day	Ivančicko	2019 
 (O děti postaráno z.s.)
 Mělčany -	Mladé	hody (HS Mělčany)
SO 24.8. Nové Bránice - Turnaj	házené	veteránů 
 (TJ Sokol Nové Bránice)
 Oslavany - Vyjížďka	po	Pivovarské	cyklostezce
NE-U� T 25.-27.8.      Hlıń a -	Tradiční	rozmarýnové	hody
SO 31.8. Dolnı ́ Kounice - Noční	prohlídka	kláštera	
	 Rosa	coeli (město Dolnı ́ Kounice)
 Mělčany - Soutěže	v	požárním	sportu:	
	 Memoriál	Jana	Kadaňky	a	Memoriál	Jana	
	 Fuchse	(HS Mělčany)
 Nová Ves - Závody	s	motorovou	pilou	(SDH Nová Ves)

DUBEN
PA�  5.4. Dolnı ́ Kounice - Vernisáž	výstavy	Klubu
	 mladých	fotografů,	Zahájení	turistické	sezóny
SO 6.4. Ivančice - Jarní	otevírání	ivančických	řek,	
	 posezení	U	Šneka	(Junák Ivančice)
 Moravské Bránice - Ochutnávka	vín	(ZO C�ZS + 
 TJ Sokol, oddıĺ kopané)
 Nové Bránice - Myslivecký	den	–	výstava
	 trofejí	-	svod	psů (MS Nové Bránice)
SO-NE 13.-14.4.     Oslavany - XI.	Mezinárodní	prodejní	výstava		
	 minerálů,	drahých	kamenů	a	šperků

SO 20.4. Nová Ves - Velikonoční	zábava (Novoveská parta) 
 Oslavany - Oslavanská	50´ - Memoriál Tondy S�aláta

KVĚTEN
ST 1.5. Oslavany - Odemykání	Templářské	cyklostezky	
	 a	otevření	muzeí	na	oslavanském	zámku

SO 4.5. Dolnı ́ Kounice - Svatogothardské	vinařské	
	 slavnosti	(město Dolnı ́ Kounice) 
ST 8.5. Dolnı ́ Kounice - Dolnokounická	25	–	
	 turistický	pochod	(TJ Vodnı ́sporty, z.s.)
PA� -NE 10.-12.5. Padochov - 24.	Trampská	nota 
 (TJ Sokol Padochov)
PA� -NE 17.-19.5.       Ivančice - Slavnosti	chřestu 
 (KIC Ivančice)
NE 19.5.  C�učice - Pouť	sv.	Jana	Nepomuckého
PO 20.5. Ivančice - 21.	ročník	Memoriálu	J.	Růžičky	
 (Atletický klub Ivančice)
SO 25.5. Oslavany - Slavnosti	piva	
SO 25.5. Dolnı ́Kounice - Kounice	v	pohybu (LusKoun,  
 spolek pro rodinu, z.s. + spolky DK)
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BISKOUPKY

Obecní	úřad	Biskoupky/Knihovna
Biskoupky 40, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 435 041, 724 185 911
E-mail: obec@biskoupky.cz
www.biskoupky.cz
Úřední	hodiny:	
Po 17:00-19:00

ČUČICE	

Obecní	úřad	Čučice
C�učice 131, 664 91 Ivančice
Tel.: 533 380 003, 725 004 991
E-mail: obec@cucice.cz
www.cucice.cz
Úřední	hodiny:
Po  09:00-17:00
St  09:00-11:00, 18:00-19:00
Pá  09:00-11:00

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

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

DOLNÍ	KOUNICE

Městský	úřad	Dolní	Kounice
Masarykovo náměstı ́66/2, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 513 030 411 
E-mail: info@dolnikounice.cz
www.dolnikounice.cz
Úřední	hodiny: Po, St 07:00-12:00, 13:00-17:00

Turistické	informační	centrum
Masarykovo náměstı ́66/2, 664 64 Dolnı ́ Kounice 
Tel.: 739 652 980, 513 030 427
E-mail: tic@dolnikounice.cz 
Otevírací	doba:
Po, St  07:00-12:00, 13:00-17:00
U� t, C� t  07:00-12:00, 12:30-15:00
Pá  07:00-12:30
So, Ne  10:00-17:00 Klášter Rosa coeli (pouze v sezóně, 
kdy je klášter otevřen)
V době, kdy nenı ́otevřeno TIC na náměstı,́ je turistům k dispozici 
informačnı ́stánek v klášteře Rosa coeli

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

Městská	knihovna	
Továrnı ́128/1, 664 64 Dolnı ́ Kounice 
Tel.: 546 421 182 
E-mail: knihovna@dolnikounice.cz
www.knihovna.dolnikounice.cz
Půjčovní	doba:
Po  10:00-12:00, 13:00-18:00
St, Pá  09:00-12:00, 13:00-17:00
O letnıćh prázdninách v pátek zavřeno

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

Mateřská	škola	Dolní	Kounice
Továrnı ́26, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 546 421 594,  731 255 518
E-mail: msdolnikounice@seznam.cz
www.msdolnikounice.cz

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

KÓNUS	KLUB	pro	děti	a	mládež
Kabiny na malém hřišti, 50 metrů za klášterem
Tel.: 546 451 292
E-mail: konusklub@gmail.com
www.konusklub.wix.com/konus
Otevírací	doba: Po-Pá 15:00-19:00

Česká	pošta
Masarykovo náměstı ́142/10, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 546 421 109
Úřední	hodiny: Po-Pá 08:00-11:00, 13:00-17:00

Římskokatolická	farnost	Dolní	Kounice
Masarykovo náměstı ́20, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 546 210 210
E-mail: karelkounice@seznam.cz
www.farnostkounice.webnode.cz

DKM	MORAVIA	a.	s.	
(Vodovody	a	kanalizace	Dolní	Kounice,	Mělčany)
Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 731 491 649, 539 094 211
E-mail: info@dkmmoravia.cz
V PR� I�PADE�  HAVA� RIE VOLEJTE: 605 516 960, 733 765 060
Úřední	hodiny:
Po  08:00-12:00
St  08:00-12:00, 13:00-17:00

HLÍNA

Obecní	úřad	Hlína
Hlıń a 19, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 421 129, 546 410 205, 723 095 552
www.obec-hlina.cz
ou.hlina@worldonline.cz
Úřední	hodiny:	
Po  16:00-18:00
St  07:30-11:30, 13:00-17:00
Pá  16:00-19:00

Rozhledna	Vladimíra	Menšíka	na	Hlíně
Tel.: 723 095 552
Otevírací	doba	rozhledny:	
Březen-červen  10:00-17:00 (So, Ne, svátky)
C�ervenec-srpen  10:00-17:00 (každý den kromě pondělı)́
Zářı-́listopad  10:00-17:00 (So, Ne, svátky)
Listopad-únor  13:00-15:00 (Ne, svátky)

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

Veřejné služby na území Mikroregionu Ivančicko
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IVANČICE

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

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

mıśtostarosty), tel.: 546 419 412 (sekretariát tajemnice), 
 tel.: 546 419 413 (podatelna)
ź Odbor	informačních	systémů, tel.: 546 419 488 
ź Odbor	plánovací	a	�inanční, tel.: 546 419 420
ź Odbor	investic,	správy	majetku	a	právní, tel.: 546 419 430 
ź Televizní	studio, tel.: 546 419 440
ź Odbor	regionálního	rozvoje,	tel.: 546 419 460 
ź Odbor	životního	prostředí, tel.: 546 419 470
ź Živnostenský	úřad,	tel.: 546 419 480
 
Budova	na	Palackého	nám.	5/11
ź Odbor	sociálních	věcí, tel.: 546 419 490
	 (více	informací	viz	kapitola	Sociální	služby)

Budova	na	P.	Bezruče	1014/4
ź Odbor	správních	činností, tel.: 546 419 511 (sekretariát)
ź Oddělení	dopravy
 Zkušebnı ́komisar,̌ tel.: 546 419 531
 Evidence vozidel + technik, tel.: 546 419 532
 Evidence vozidel + technik, tel.: 546 419 533
 Evidence řidičů, tel.: 546 419 534, 536
 Silničnı ́správnı ́úřad, tel.: 546 419 537
ź  Oddělení	správní	
 Trvalý pobyt, tel.: 546 419 544
 Cestovnı ́pasy, tel.: 546 419 541
 Občanské průkazy, tel.: 546 419 542
 Evidence obyvatel, tel.: 546 419 543
 Dopravnı ́přestupky, tel.: 546 419 553, 554
 Radar, tel.: 546 419 522
 
Kulturní	a	informační	centrum	Ivančice	
(expozice Vladimıŕ a Menšıḱa, expozice Alfonse Muchy)
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 870
E-mail: kic.ivancice@seznam.cz
www.kic.ivancice.cz
Provozní	doba:
Po, St  09:00-12:00, 13:00-17:00
U� t, C� t, Pá  09:00-12:00, 13:00-16:00
So, Ne  13:00-17:00
So a Ne v červenci a srpnu 09:00-12:00, 13:00-17:00

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

Finanční	úřad	pro	Jihomoravský	kraj
Na Spojce 1, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 439 311
Fax: 546 439 398
Provozní	doba	podatelna:
Po, St  08:00-17:00
U� t, C� t  08:00-15:30
Pá  08:00-14:00
Provozní	doba	pokladna:
Po, St  08:00-11:30, 13:00-16:00

Úřad	práce	Ivančice
S� iroká 16, 664 91 Ivančice
(více	informací	viz	kapitola	Sociální	služby)

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

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

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

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

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

Knihovna	
Mjr. Nováka 7, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 585
E-mail: info@knihovna.ivancice.cz 
www.knihovnaivancice.cz
Půjčovní	doba:
Po, St, Pá 08:30-12:00, 13:00- 18:00 (děti 13:00-17:00)
červenec-srpen v pátek zavřeno

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

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

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

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

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

Vodárenská	akciová	společnost,	a.	s.
B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice 
Tel.: 546 435 427
Pohotovost voda nonstop - tel.: 606 747 420
Pohotovost kanalizace nonstop - tel.: 724 587 334
E-mail: ivancice@vasbv.cz
Provozní	doba: St 08:00-12:00, 13:00-17:00
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Středisko	volného	času	Ivančice
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
Tel.: 605 278 361 (recepce)
Otevírací	doba: Po-Pá 08:00-18:00
E-mail: info@svcivancice.cz 
www.svcivancice.cz 
www.icmivancice.cz
ICM	a	FreeZ	klub,	Ivančice, po-ne 14:00-18:00
Kónus	klub,	Dolní	Kounice, po-pá 15:00-18:00
New	Bej	Club,	Nové	Bránice, po-pá 15:00-19:00

Základní	umělecká	škola	A.	Muchy
Palackého nám. 27, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 660, mobil: 732 369 174
E-mail: zusamibo@volny.cz
www.zus-ivančice.cz

IVANČICE	-	MATEŘSKÉ	A	ZÁKLADNÍ	ŠKOLY

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

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

Základní	škola	a	mateřská	škola	Ivančice-Řeznovice	
R� eznovice 88, 664 91 Ivančice 
Tel: 546 451 114
E-mail: zsreznovice@iol.cz
www.zsreznovice.org

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

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

Základní	škola	Vladimíra	Menšíka	Ivančice	
Růžová 7, 664 91 Ivančice
I. stupeň tel.: 546 451 583, II. stupeň tel.: 546 451 584
E-mail: zsvmivancice@seznam.cz
www.zsvm.cz

Mateřská	škola,	Základní	škola	a	Dětský	domov	Ivančice
S� iroká 42, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 451 931
E-mail: spec.sk.iva@volny.cz
www.specskiva.cz

IVANČICE	-	STŘEDNÍ	ŠKOLY

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

Střední	škola	dopravy,	obchodu	a	služeb	Moravský	Krumlov
Nám. Klášternı ́127, 672 01 Moravský Krumlov
Tel.: 515 322 239
E-mail: sou.mkrumlov@zn.orgman.cz
www.ssmk.eu
               

Odloučené	pracoviště	Ivančice
Krumlovská 25, 664 91 Ivančice       
Tel.: 546 451 831

KETKOVICE

Obecní	úřad	Ketkovice
Ketkovice 87, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 450 300
E-mail: ketkovice@volny.cz
www.ketkovice.cz

Úřední	hodiny:
Po 08:00-12:00, 13:00-15:00
St  08:00-12:00, 13:00-15:00, 18:00-19:00
Pá  18:00-19:00

Základní	škola	a	mateřská	škola	Ketkovice
www.zsketkovice.cz
Základnı ́škola (Ketkovice 146, 664 91 Ivančice)
Tel.: 515 532 955
E-mail: zsamsketkovice@seznam.cz
Mateřská	škola (Ketkovice 212, 664 91 Ivančice)
Tel.: 515 532 956

KUPAŘOVICE

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

MĚLČANY

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

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

Mateřská	škola	Mělčany
Mělčany 82, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 725 111 404
E-mail: ms.melcany@melcany.cz

MORAVSKÉ	BRÁNICE

Obecní	úřad	Moravské	Bránice
Moravské Bránice 325, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 546 421 622
E-mail: podatelna@moravskebranice.cz
www.moravskebranice.cz

Úřední	hodiny:
Po  08:00-12:00, 14:00-18:00
St  08:00-12:00, 14:00-18:00

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

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

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

Mateřská	škola	Němčičky	
Němčičky 59, 664 66 Němčičky
Tel.: 546 421 200, e-mail: skolka@nemcickyubrna.cz

NOVÁ	VES

Obecní	úřad	Nová	ves
Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 423 268, e-mail: novaves@c-box.cz
www.novaves-bv.cz
Úřední	hodiny: Po 07:30-12:00, 16:00-17:00; St  07:30-12:00

Knihovna
Obecnı ́úřad Nová Ves – 1. poschodı́
Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves
E-mail: novaves.knihovna@email.cz
Otevírací	doba: Pá 16:15-20:00

Základní	škola	a	mateřská	škola	Nová	Ves	
Nová Ves 18, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 423 202 (ZS� ), 546 423 225 (MS� )
E-mail: zsamsnovanve@seznam.cz
www.zsamsnovaves.cz

Česká	pošta
Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 423 201
Otevírací	doba:
Po, St  07:30-9:30, 13:00-17:30
U� t, C� t  07:30-9:30, 13:00-16:00 
Pá  07:30-9:30

Bazén	-	školní	sportovní	areál	Nová	Ves
Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves
Tel.: 546 425 411, 546 423 268
www.novaves-bv.cz
Otevírací	doba:	
Po, St, Pá  14:00-21:00
U� t  14:00-19:00, 19:30-20:30 vodnı ́intervalové cvičenı́
C� t  14:00-19:00, 19:15-20:00 aquaaerobic
So, Ne  10:00-21:00

NOVÉ	BRÁNICE

Obecní	úřad	Nové	Bránice
Nové Bránice 7, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 546 421 621; e-mail: podatelna@novebranice.cz 
www.novebranice.cz
Úřední	hodiny: Po, St 08:00-12:00, 13:00-17:00

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

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

New	Bej	Club – volnočasový klub pro děti a mládež
Nové Bránice 7, 664 64 Nové Bránice (budova OU� ) 
Tel.: 773 627 054; e-mail: newbejclub@email.cz
www.newbejclub.webnode.cz
Otevírací	doba:	Po-Pá 15:00-19:00

OSLAVANY

Městský	úřad	Oslavany
Nám. 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 418 411 (sekretariát); e-mail: oslavany@mboxr.cz
www.oslavany-mesto.cz
Úřední	hodiny: Po, St 07:00-11:30, 12:30-17:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Městská	knihovna	Oslavany
Hlavnı ́21 (1. patro), 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 305; e-mail: mk.oslavany@seznam.cz
www.knihovnaoslavany.cz
Půjčovní	doba:
Po  08:30-11:30, 12:30-15:30
U� t, C� t  zavřeno
St, Pá  08:30-12:00, 13:00-17:00

Muzeum	Hornictví	a	energetiky	Rosicko-Oslavanska,	
Hasičské	muzeum
Zámek v Oslavanech, Zámecká 1, 664 12 Oslavany
Tel.: 604 108 641, 546 423 283 (KIS Oslavany)
E-mail: kis.oslavany@post.cz
www.rosicko-oslavansko.cz
Otevírací	doba:	vıḱendy od května do zářı́

Sběrný	dvůr	Oslavany
ul. Letkovská, 664 12 Oslavany
Otevírací	doba:
Po  08:00-12:00
St  13:00-18:00
Pá  13:00-16:00
So  08:00-13:00
 

SENORADY

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

Informovanost	o	poskytovatelích	sociální	služeb
Na	adrese	 	získá	veřejnost	https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/
od	 1.	 října	 2018	 podrobný	 Elektronický	 katalog	 poskytovatelů	
sociálních	služeb	na	území	Jihomoravského	kraje.

„Ve společnosti je stále patrná nedostatečná informovanost o sociálnıćh 
službách. Lidé mnohdy nevědı,́ co jsou to sociálnı ́služby, co je jejich obsahem 
a s čıḿ mu mohou být nápomocny. Odbor sociálnıćh věcı ́našeho kraje dále 
re�lektuje ze stran obcı,́ poskytovatelů i osob, hledajıćıćh pomoc ve své 
životnı ́situaci, požadavek na přehledný a aktuálnı ́seznam poskytovaných a 
dostupných sociálnıćh služeb," řekl náměstek hejtmana Marek S� lapal.

Elektronický katalog obsahuje aktuálnı́ informace o celkové nabı́dce 
sociálnıćh služeb poskytovaných na jihu Moravy. Každá služba je stručně 
charakterizována, přiložena je jejı ́adresa a odkaz na vlastnı ́webové stránky. 
Pro přehlednost je služba vyobrazena na mapě Jihomoravského kraje. 
Katalog nabı́zı́ způsoby vyhledávánı́ služby skrze životnı́ situace jako 
potřebuji pomoc s péčı ́ o sebe, někoho blıźkého, nebo klıč́ová slova napr.̌ 
drogy, duševnı ́ onemocněnı ́ nebo Alzheimerova choroba. Možné je také 
vyhledávat geogra�icky, dle okresu či obce. Katalog je určen odborné i laické 
veřejnosti, také obcı́m, zadavatelům, poskytovatelům a uživatelům 
sociálnı́ch služeb i lékařům, kteřı́ představujı́ důležitý článek ve 
zprostředkovánı ́informacı ́o možnostech sociálnıćh služeb.

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

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

ź Oddělení	sociálně	právní	ochrany	dětí	(www.ivancice.cz/ospod)
-	Náhradní	rodinná	péče	
Bc. S� árka Hou�ková, tel.: 546 419 496, e-mail: hou�kova@muiv.cz

-	Péče	o	děti
Mgr. Lucie Kratochvıĺová, DiS., tel.: 546 419 494, e-mail: 
kratochvilova@muiv.cz
Jitka S�andová, DiS., tel.: 546 419 498, e-mail: sandova@muiv.cz
Iveta Maiová, DiS., tel.: 546 419 491, e-mail: maiova@muiv.cz

-	Kurátor	pro	mládež
Edita Syslová, DiS., tel. 546 419 489, e-mail: syslova@muiv.cz

Úřední	hodiny:
Po, St  07:30-11:30, 12:30-17:00 (úřednı ́den)
U� t, C� t  07:30-11:30, 12:30-14:00 (PD)
Pá  07:30-11:30, 12:30-13:00 (PD)

(PD	-	provozní	doba	pro	veřejnost	v	neodkladných	a	naléhavých	případech.	
Mimo	pracovní	dobu	je	zajištěna	nepřetržitá	pohotovost	pro	případ	akutního	
případu)

Úřad	práce	Ivančice
S� iroká 16, 664 91 Ivančice
E-mail: posta.up@bo.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
ź Zprostředkovánı ́zaměstnánı,́ tel.: 950 105 441-443, 445
ź Státnı ́sociálnı ́podpora, tel.: 950 105 571-574
ź Hmotná nouze, tel.: 950 105 444, 446, 447, 575
ź Sociálnı ́služby, přıśpěvek na péči, tel.: 950 105 448, 449
ź Dávky pro osoby se zdravotnıḿ postiženıḿ, tel.: 950 105 577

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

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

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

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

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

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

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

Persefona	- pomoc obětem domácıh́o násilı́
Jiráskova 8, 602 00 Brno
Kontaktnı ́mıśto	Ivančice (konzultace na základě předchozı ́ domluvy): 
Středisko volného času, Zemědělská 2, 664 91 Ivančice
Tel.: 545 245 996, 737 834 345 (Po-Pá 09:00-17:00)
E-mail: poradna@persefona.cz, domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz

Jednota	bratrská	Ivančice
Komenského nám. 1611/9a, 664 91 Ivančice
Tel.: 604 916 965
E-mail: zahrada@jbivancice.cz

ź Půjčovna	Eden	-	půjčovna	kompenzačních	pomůcek
Tel.: 773  071 325, 604 916 965
E-mail: info@pujcovna-eden.cz
www.pujcovna-eden.cz
ź Služba	v	nemocnici	- duchovnı ́(kaplanská) služba, činnost
pracovnıḱa pro naplňovánı ́lidských potřeb, zajišťovánı ́dobrovolnické 
služby.
ź Nová	Zahrada	- prostory v centru Ivančic ve vnitrobloku ZUS�  a pošty
(nacházı ́se zde: třıǵeneračnı ́obývák, sportovnı ́klubovna, pracovnı ́dıĺna, 
Family Point - bezbariérové mıśto, které umožňuje pečovat o malé děti a 
zıśkávat informace pro podporu rodinného života).

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

KoDuS	Ivančice,	ulice	Břízová	(lokalita	Brněnka):
ź 18 bezbariérových bytů,
ź čtyři nadzemnı ́podlažı,́
ź byty v 1.NP (5 bytů) se zahrádkou, ostatnı ́s 

balkonem,
ź společně sdıĺené prostory,
ź společná zahrada s pohotovostnıḿ WC.

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

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

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

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

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.
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LINKY DŮVĚRY - PORADENSKÉ LINKY

Spondea	-	krizové centrum pro děti, dospıv́ajıćı ́a rodinu
Sýpka 25, 613 00 Brno 
Krizové centrum - tel.: 541 235 511, 608 118 088 (Po-Pá 08:00-18:00)
Intervenčnı ́centrum - tel.: 544 501 121 (Po-C� t 08:00 18:00, Pá 8:00-16:00, 
vıḱend na mobilu nonstop, neděle do 22:00 - tel.: 739 078 078)
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
www.spondea.cz

Modrá	linka	pro	děti	a	mládež
Tel.: 549 241 010, 608 902 410 (denně 09:00-21:00)
Internetové poradenstvı:́ help@modralinka.cz
Chat: chat.modralinka.cz  (Po, St, So 18:00-21:00)
www.modralinka.cz

Linka	bezpečí
ź Poradenství	pro	děti,	mládež	a	studující	do	26	let
Linka bezpečı:́ 116 111 (bezplatná linka)
Internetové poradenstvı:́ pomoc@linkabezpeci.cz 
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

ź Poradenství	pro	dospělé	v	oblasti	výchovného	a	rodinného	
poradenství

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

Dětské	krizové	centrum
Tel.: 241 484 149, 777 715 215 (nonstop)
Internetové poradenstvı:́ problem@ditekrize.cz 
Chat: www.elinka.iporadna.cz (Pá-Ne 14:00-18:00)
www.ditekrize.cz

Linka	právní	pomoci	v oblasti rodinného práva a péče o dıt́ě 
Tel.: 777 800 002 (St 14:00-18:00)

Krizové	centrum	kliniky	FN	Brno 
Psychiatrická a psychologická pomoc
Tel.: 532 232 078 (nonstop)

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

Linka	seniorů	-	krizová pomoc pro seniory a pečujıćı ́o seniory v krizi
Tel.: 800 200 007 (bezplatná linka, denně 08:00-20:00)
Internetové poradenstvı:́ linkasenioru@elpida.cz
www.linkasenioru.cz

DONA	linka	- pomoc osobám ohroženým domácıḿ násilıḿ
Tel.: 251 511 313 (bezplatná linka, nonstop)
Internetové poradenstvı:́ dona.linka@bkb.cz
www.donalinka.cz

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

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

Poradna	při	�inanční	tísni - bezplatné poradenstvı ́ 
Tel.: 800 722 722 (bezplatná linka, Po 08:30-12:00, 13:00-17:00)
Internetové poradenstvı:́ poradna@�inancnitisen.cz
www.�inancnitisen.cz

Poradna	NRZP	ČR	v	Brně	
(Národní	rada	osob	se	zdravotním	postižením	ČR	v	Brně)
Bezplatné	právní	poradenství	pro osoby se zdravotnıḿ postiženıḿ a 
seniory. Poradenstvı ́v oblasti sociálnı,́ bytové, rodinné, pracovnı,́ právnı ́
způsobilosti a občanskoprávnıćh vztahů.

Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova)
Tel.: 542 214 110–1, 736 751 214 
E-mail: m.michalcova@nrzp.cz, j.bendova@nrzp.cz
www.nrzp.cz
Úřední	hodiny: Po, St 08:30-15:30 (Je nutné se předem objednat)

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

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

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

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

VODA
Vodárenská akciová společnost, a. s., provoz Ivančice, B. M. Kuldy 20 
(od	4.	4.	2016	do	poloviny	roku	2017	provozní	středisko	přesunuto	na	ČOV	
Ivančice,	Kounická	1598/78)	
Tel.: 546 435 427
Tel.: 606 747 420 (nonstop!)

DKM Moravia a.s. (pro město Dolnı ́ Kounice a obec Mělčany)
Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolnı ́ Kounice
Tel.: 539 094 211, 731 491 649

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

Informační	linka	o	telefonních	číslech:	1188	(nonstop!)

POTRAVINOVÉ	BANKY
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj byla založena roku 2014. 
Našıḿ cıĺem je shromažďovat potravinové přebytky, skladovat je a následně 
je distribuovat organizacıḿ, pracujıćıḿ s chudými a sociálně vyloučenými 
lidmi. Kromě toho se soustředıḿe na osvětovou činnost a organizujeme 
veřejné debaty na téma plýtvánı ́potravinami. Snažıḿe se také o propojenı ́
potenciálnıćh dárců potravin s jejich přıj́emci – neziskovými organizacemi – 
přıḿo na mıśtě. Do vybraných supermarketů v kraji umıśťujeme FoodBoxy – 
schránky sloužıćı ́k non-stop výběru darovaných potravin.

Kontaktní	údaje:	
Adresa sıd́la: Staňkova 354/4, 602 00 Brno
Adresa skladu: R� ıṕská 960/9a, 627 00 Brno
Tel.: 602 117 094
E-mail: fundraising@foodbankbrno.cz , info@potravinovabanka.cz 
http://potravinovebanky.cz/
http://www.foodbankbrno.cz/

Vydavatel Zpravodaje: Centrum	společných	služeb	Mikroregionu	Ivančicko. Adresa: Zemědělská 2, 664 91 Ivančice. Kontaktnı ́telefon: 602 551 801,  
e-mail: mikroregionivancicko@gmail.com. Uvedené kontaktnı ́údaje lze využıt́ pro zaslánı ́přıśpěvků, nebo zájmu o inzerci.  Autoři přıśpěvků a fotogra�iı:́ 

Ing. Bohumil Smutný, BA, Jitka Z� ivná a dalšı ́autoři dle jednotlivých přıśpěvků. 
Zpravodaj je distribuován zdarma. Vıće informacı ́a archiv vydánı ́ve formátu PDF na portálu Mikroregionu Ivančicko www.ivancicko.com

Číslo	7,	ročník	2019	vyjde	v	září	2019,	uzávěrka	15.8.2019.    

Projekt Posilovánı ́administrativnı ́kapacity obcı ́na bázi meziobecnı ́spolupráce, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, 
�inancovaný z evropského sociálnıh́o fondu prostřednictvıḿ OPZ.
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	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23

