MIKROREGION KAHAN

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Mikroregion Kahan vznikl v roce 2000
jako svazek obcí Babice u Rosic, Lukovany,
Příbram na Moravě, Vysoké Popovice,
Zakřany, Zastávka a Zbýšov.

A

Na kole a pěšky
okružní cyklotrasa „Stezka permoníků“ (30 km)
Zastávka – Zakřany – Příbram n/M. – Vysoké Popovice
– Lukovany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka

Jak již jeho název napovídá, hornická činnost výrazně ovlivnila
život zdejších obyvatel. Do zastavení těžby v roce 1992 se zde
rozkládal rosicko-oslavanský uhelný revír. Patřil sice k nejmenším
v České republice, zato černé uhlí bylo nejkvalitnější. Slávu hornictví dnes připomínají areály zaniklých dolů, haldy, zachovalé
těžní věže bývalých dolů Simson a Jindřich II, expozice Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově a expozice hornictví v Oslavanech.
Bohatou historii obcí můžete objevovat prostřednictvím řady
kostelů, kaplí a křížů, připomínajících události radostné i tragické.
Pro milovníky sportu jsou otevřeny brány tenisových a fotbalových
hřišť nebo koupališť. Za návštěvu stojí také tradiční hodové
slavnosti, letní Neckyáda či některá z vyhlášených sportovních akcí.

okružní cyklotrasa „Hornická stezka“ (50 km)
Oslavany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka – Domašov
– Příbram n/M. – Vysoké Popovice – Lukovany – Oslavany

G

The Lukovany municipality lies in the hilly terrain of the Bobrava
highlands. Judging from the ancient Romanesque church
of St. Wenceslas, the history of Lukovany reaches back to the 11th
century. Apart from the sacral monuments, Lukovany also possesses
an old town seal with a two-tailed lion, an image which also
appears in the Czech national emblem. The community continues
to maintain folk traditions such as the September St. Wenceslas
feast. The municipality contains numerous sports facilities. A pond
suitable for swimming and ﬁshing lies in the direction of Zakřany.
Lukovany is located on a tourist path to the Ketkovice fortress with
lovely vistas of the Ivančice area and the Pálava hills.

OSTRAVA

KAHAN
BRNO

Vlakem
Linka č. S4 (Brno – Zastávka – Vysoké Popovice – Náměšť
nad Oslavou), v Zastávce přestup na bus č. 421, z Vysokých
Popovic 3 km na kole nebo pěšky.
Autobusem
Linka č. 405 (Brno – Rosice – Zastávka), v Zastávce přestup
na linku č. 421 (Zastávka – Zbýšov – Lukovany)
Autem
30 km západně od Brna; z dálnice D1 na sjezdu
Kývalka, Ostrovačice nebo Velká Bíteš.

WILLKOMMEN IN DER GEMEINDE LUKOVANY

WELCOME TO THE MUNICIPALITY OF LUKOVANY

KAHAN

PRAHA

červená turistická značka
údolí Bílého potoka – Zastávka – Lukovany – Ketkovský
hrad – údolí Oslavy

www.mikroregionkahan.cz

Der Ort Lukovany liegt in der welligen Landschaft des BobravaBerglands. Seine Geschichte reicht bis ins 11. Jahrhundert zurück,
wie wir aus der romanischen Kirche Sankt Wenzel schließen
können, die das Wahrzeichen des Ortes bildet. Stolz ist man in
Lukovany nicht nur auf die Sakralbauten, sondern auch auf das
alte Gemeindesiegel mit dem zweischwänzigen Löwen. Lebendig
ist bis heute auch das Volksbrauchtum, zu dem etwa das SanktWenzels-Fest im September gehört. In der Gemeinde gibt es
mehrere Sportplätze. In Richtung Zakřany liegt ein Teich, der zum
Baden wie zum Angeln einlädt. Durch den Ort führt ein markierter
Wanderweg zur Burgruine Ketkovický hrad mit einem weiten
Rundblick über die Landschaft um Ivančice und bis hin zu den
fernen Pollauer Bergen.

mikroregion
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Obecní úřad Lukovany
Lukovany 70, 664 84 Lukovany,  +420 546 450 693,
e-mail: podatelna@lukovany.cz, www.lukovany.cz
Pohostinství, Lukovany 88,  +420 608 830 950

LUKOVANY

Tento projekt je spoluﬁnancovan Evropskou unií a Jihomoravským krajem.

Realizoval: Mikroregion Kahan dso • Zpracoval: Partnerství o.p.s., 2007

www.mikroregionkahan.cz

VÍTEJTE V OBCI LUKOVANY

Kulturní dům

Obec Lukovany leží ve zvlněném terénu Bobravské vrchoviny
a její historie sahá až do 11. století. Můžeme tak usuzovat podle
stáří románského kostela sv. Václava, který tvoří dominantu obce.
O existenci obce se z písemných pramenů dozvídáme však až v roce
1269 z přídomku bratrů Zdeslava a Arnošta z Lukovan (Lochwan),
kteří zde pravděpodobně měli svoji tvrz. Poté se Lukovany
dostaly do majetku pánů z Lipé na Moravském Krumlově a v roce
1544 byly připojeny k rosickému panství.

Původně býval domem potravního spolku Svornost, který zajišťoval
ve 2. polovině 19. století zásobování místních obyvatel. Na domě
je umístěna pamětní deska baronky
Hirschové z rosického panství, která
poskytla darem pozemek pro tuto
stavbu. Pamětní deska byla poprvé
instalována v roce jejího úmrtí (1899).
Poté byla v padesátých letech 20. stol.
odstraněna a znovu odhalena v září
roku 2006.

Lukovany se mohou pochlubit nejen sakrálními památkami,
ale i starou obecní pečetí s dvouocasým lvem. V obci dnes žije
530 obyvatel a funguje řada sportovišť. Stále se zde udržují
lidové obyčeje, např. Tři králové, Masopust nebo Ostatková
zábava. Akcí roku bývají zářijové Svatováclavské hody.

Dětské hřiště

Svatováclavské hody

TRADIČNÍ AKCE

Kulturní dům, Pohostinství

Lukovanský rybník
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VYSOKÉ POPOVICE (2 KM)

Lukovany historické

VÝZNAMNÉ PAMÁTKY
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Kostel sv. Václava
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Interiér kostela
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Kostel sv. Václava
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KETKOVICE (2 km)

Kostel pochází z 11. století a byl vystavěn v románském slohu.
Vchází se do něj věží s cibulovitou střechou, v níž jsou umístěny
tři zvony. Největší, ulitý v 19. století, váží úctyhodných 89 kg.
Oltář zdobí dřevěné zlacené sochy sv. Benedikta a Maura a malý
olejový obraz sv. Václava. Za ním vystupuje socha Panny Marie
s Ježíškem. Všechny sochy pochází z Oslavanského kláštera,
zrušeného Josefínskými reformami v roce 1782. Pod kostelem
byly objeveny zbytky chodeb spojující kostel se sousedním
velkostatkem, lidově zvaným „Purk“.
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ZAKŘANY (1,5 km)

Směrem na Zakřany se rozprostírá rybník, který vybízí ke
koupání i rybaření, v zimě
pak k bruslení. Obcí prochází
turistická stezka na Ketkovický
hrad s výhledy na Ivančicko
a vzdálené Pálavské vrchy.

 leden – Tři králové
 leden –Myslivecký ples
 únor – Ostatková zábava
 září – Svatováclavské hody

Pamětní deska Baronky Hirschové:
„Dům tento založen a postaven
nákladem potravního spolku
SVORNOSŤ roku 1899. Stavební
místo věnovala urozená paní
Baronka Hirschova z Gerenthu.
Žehnej Bože domu tomuto.“
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