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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
léto se nachýlilo ke svému konci, a proto bychom Vám rádi podzimní dny po půl roce opět zpříjemnili
čtením již 5. vydání Informačního zpravodaje Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. Jeho prostřednictvím
bychom Vám chtěli představit činnosti, kterými se v současné době zabýváme a rovněž tak i dění
ve šlapanickém regionu pro nadcházející či uplynulé období – ve zkratce se na následujících řádcích
můžete dočíst následující:


Projekt Center společných služeb v kostce - str. 1



Střípky z dění v Dobrovolném svazku (změny v rámci členských obcí,
setkání starostů, událo se v obcích) – str. 2



Z aktuálních činností DSO Šlapanicko (cyklostezky, GDPR) – str. 3 až 6



CSS a občané – dotační novinky (podpora bydlení SFRB) – str. 7



Co nám podzim přinese (komunální volby, osmičkový rok) – str. 8



Kalendář akcí v regionu – str. 9 až 12



Kontaktní údaje DSO Šlapanicko – str. 13

Projekt Center společných služeb v kostce
Fungování DSO Šlapanicko je významně podpořeno především projektem „Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce“ či zkráceně „Centra společných služeb“ (CSS), do kterého je Svazek zapojen a který navazuje
na předchozí úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ z let 2013 – 2015. Podpora tohoto projektu spočívá především ve
spolufinancování (z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního
rozpočtu), ale i v metodické a administrativní podpoře. Cílem projektu je především poskytovat služby v oblasti veřejné
správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i přenesenou působnost a zvýšit dostupnost a kvalitu poskytovaných
veřejných služeb. Snahou projektu rovněž je, zlepšit informovanost občanů a zvýšit jejich důvěru ve veřejnou správu. Za
účelem uvedeného DSO Šlapanicko mj. vede a průběžně aktualizuje na svých stránkách seznam veřejných služeb
poskytovaných na celém území DSO Šlapanicko, pravidelně vydává tento Informační zpravodaj a věnuje se řadě činností
spojených s rozvojem území a pomoci starostům s výkonem samostatné či přenesené působnosti. Pracovníci DSO
Šlapanickou jsou k dispozici jak pro starosty, tak i pro občany členských obcí (např. dotační informace, zprostředkování
komunikace se starostou, náměty pro rozvoj regionu, monitoring trhu práce…). V případě potřeby se na nás proto
neváhejte obrátit, jsme tu pro Vás!
Pracovníci DSO/CSS
(kontakty poslední straně Zpravodaje)
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STŘÍPKY Z DĚNÍ V DOBROVOLNÉM SVAZKU
 Počet členských obcí DSO Šlapanicko nestagnuje, ba naopak!
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (dále DSO Šlapanicko či Svazek) vznikl v roce 2015, a již přes tři roky je tak
jeho snahou pro členské obce a jejich občany vytvářet co nejlepší podmínky pro správu a rozvoj regionu.
V době vzniku Svazku byl počet zakládajících obcí celkově 23. Následně hned v roce 2015 došlo k odstoupení
obce Radostice, ale hned v roce 2015 vstoupila obec Ponětovice, takže počet obcí zůstal stejný. Aktuálně je
členy DSO celkově 23 obcí. Počet členských však ani v současné době nestagnuje, právě naopak, o členství ve
Svazku projevují zájem další obce. Aktuálně je v řešení přistoupení dvou nových členských obcí, a to obce
Řícmanice a Babice nad Svitavou. Přistoupení obce Řícmanice již bylo schváleno na předešlé Valné hromadě
DSO č. 11, která se konala v červnu, přičemž přistoupení Babic nad Svitavou bude předmětem projednání na
Valné hromadě nadcházející (podzimní).

Koupaliště v obci Řícmanice (ricmanice.cz)

Základní škola v Babicích nad Svitavou (babice-nad-svitavou.cz)

 Proběhlo další setkání starostů v rámci projektu CSS
Mezi jednu z činností CSS či DSO Šlapanicko
patří i organizace pravidelných setkání starostů
s frekvencí konání dvakrát do roka. Rovněž i
poslední proběhlé setkání starostů proběhlo
v rámci 11. Valné hromady Dobrovolného
svazku obcí Šlapanicko. V rámci tohoto setkání
byla řešena především aktuální témata jako
stav projektů sítě bezpečných cyklostezek, dále
informace ohledně postupu v oblasti GDPR, byly představeny výstupy nejaktuálnější analýzy přínosů CSS,
proběhlo hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb CSS prostřednictvím dotazníků a na konci byly
podrobněji diskutovány dílčí oblasti zájmu starostů. Konání příštího setkání starostů (opět v rámci valné
hromady DSO) připadá na měsíc listopad – prosinec 2018. Přesné datum bude zavčasu upřesněno.

 Událo se v obcích…
Rebešovice:
-

Dne 25. 8. došlo ke slavnostnímu otevření nového hřiště pro malou kopanou.

-

Pod obecní záštitou vznikla „Kniha o Telnici“ pojednávající o
historii a současnosti obce; její křest proběhne dne 5. 9. 2018
(vice viz Kalendář akcí v regionu).

Telnice:

Velatice:

-

V červenci zastupitelstvo obce rozhodlo o rekonstrukci
Sokolovny v obci Velatice za dílčí finanční podpory
Jihomoravského kraje.

Nové hřiště pro malou kopanou v Rebešovicích
(obecrebesovice.cz)
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Z AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ DSO ŠLAPANICKO
Za účelem naplňování cílů projektu Center společných služeb a pro rozvoj území se Svazek zabývá
například činnostmi, jako jsou monitoring dotačních titulů, zajištění společné administrativní
kapacity obcí pro přípravu projektových žádostí, prosazování společných zájmů při vyjednávání
s dodavateli služeb (odpady, elektronické úřední desky), pomoc při řešení veřejných zakázek nebo
rovněž i zpracování strategických dokumentů pro obce (aktuálně např. plán rozvoje sportu obce).
Pravidelně rovněž aktualizujeme Veřejné služby DSO – seznam školských a zdravotnických zařízení
a poskytovatelů sociálních služeb v rámci DSO. Aktualizovanou verzi k 31. 8. 2018 naleznete na
našich webových stránkách https://www.dsoslapanicko.cz/. Seznam zdravotnických zařízení je
nově doplněn o jejich otvírací dobu. Věříme, že Vám tato úprava přijde vhod.
Mezi hlavní činnosti DSO nyní patří především řešení projektů na vybudování cyklostezek ve
šlapanickém regionu a nově od tohoto roku i problematika GDPR. Tato témata si zaslouží jistě větší
pozornost, a proto bychom Vás o nich rádi podrobněji informovali na následujících řádcích.

Cyklostezka, protínající celý region Roketice (modře)

 Cyklostezky Šlapanicko
V současné době se podařilo rozpohybovat druhý úsek cyklostezek na Pozořicku. Dlouhou dobu
nebylo jasné, jak překonat v druhé polovině trasy železniční vlečku do Cementárny v Mokré.
Nakonec bude tento problém Dobrovolný svazek obcí řešit s cementárnou prostřednictvím
podjezdu. Který bude stavěn za pomocí mostního provizoria. Výhodou tohoto řešení je, že
cyklostezka povede klidovou zónou v přírodě blízkém prostředí podél potoka a povede takřka přímo
do Kovalovic a pak do Viničných Šumic. V současné době probíhá výběrové řízení na projektanta
stavby. Zpracována je už vyhledávací studie, na základě které je projekt cyklostezek plánován. Na
obrázku výše můžete vidět modře vyznačenou trasu cyklostezky, která by měla protínat celý region
Roketnice. Navazuje na ni cyklostezka, která by měla probíhat z centra města přes ulici Křenovou,
dále podél trasy tramvaje č. 10 až na Podolí, Velatice, Tvarožnou a Pozořice s odbočkou na Sivice.
Projekt systému cyklostezek na Šlapanicku prošel úspěšně procesem hodnocení řídícího výboru
nástroje ITI Brněnské metropolitní oblasti, kde jsou zástupci Města Brna a pěti okolních obcí
s rozšířenou působností včetně města Šlapanice. Nyní čekáme na hodnocení poskytovatele dotace
IROP a na vydání stavebního povolení, abychom mohli ke konci letošního roku, nebo spíše na
začátku roku 2019 začít stavět.
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Jedná se o spojení pro pěší, cyklisty i kolečkové brusle. Tato spojení umožní bezpečné propojení
velkých i malých obcí na Šlapanicku mimo silnice. Nebude proto nutné chodit po nebezpečných a
nepřehledných úsecích silnic, zvýší se možnost výletních míst a cest, kam se dá jít na výlet a
především se výrazně zvýší možnost dojížďky za prací a do škol, jak v regionu, tak do města Brna. Na
mnoha místech dochází k vybudování stojanů na kola, někde vznikají odpočívadla i výsadba nové
zeleně podél cest. Na následující straně se můžete podívat na přehlednou mapu.

Budoucí úseky cyklostezek na Šlapanicku (červeně)

Cyklostezky navazují už i na stávající úseky, takže bude možné na kole bezpečně po segregovaných
cyklostezkách udělat okruh z Brna do Brna. Přes Šlapanice, Ponětovice, Kobylnice, Sokolnice,
Telnice, Měnín až do Židlochovic a odtud po cyklostezce Brno-Vídeň až do centra města Brna. Viz
obrázek níže.
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Budoucí stav cyklostezek – propojení stávajících úseků z Brna až do Židlochovic (červeně)

Jako poslední navazující úsek se nyní projektuje ve spolupráci s Jihomoravským krajem a dotčenými
obcemi cyklostezka na Modřicku, která propojuje Rebešovice s výstavbou nového mostu přes řeku
Svratku přes katastr Modřic směrem na průmyslovou zónu v Modřicích u D52, dále pokračuje do
Želešic, kde se dá bezpečně pokračovat po cyklostezce údolím Bobravy. Viz obrázek níže. Zároveň
by časem měly navazovat také cyklostezky na Moravany a Nebovidy, které se zatím nepodařilo
zrealizovat.

Aktuálně projektovaný úsek cyklostezek na Modřicku (modře)
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Z AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ DSO ŠLAPANICKO
 Medailonek ke GDPR
Jak zřejmě již všichni - občané i organizace - zvládli zaznamenat, od 25. 5. 2018
začalo platit nejen v České republice, ale v celé Evropské unii tzv. GDPR (General
Data Protection Regulation), v českém prostředí známo jako „Obecné nařízení pro
ochranu osobních údajů“ (dále „Nařízení“). Toto Nařízení tak nahradilo zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který doposud v ČR práva a povinnosti
v rámci zpracování osobních údajů upravoval. Ačkoliv v důsledku nezanedbatelné
mediální a marketingové bouře tato nastupující novinka vyvolávala spíše obavy a odpor či znechucení
veřejnosti, nové Nařízení sice v reálu zavedení nových opatření a přísnějších postupů částečně přineslo, avšak
nelze nijak hovořit o vyslovené revoluci a naprostém obratu v dané oblasti. I před platností Nařízení byla
prostřednictvím do května platného zákona oblast zpracování osobních údajů řešena, avšak ne natolik, aby
zohledňovala nastoupené tempo dnešní „elektronizované“ informační společnosti.
Z hlediska práv občanů GDPR (čl. 13, 14) upravuje především právo na přístup k osobním údajům, právo na
opravu (resp. doplnění), právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo
vznést námitku či právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování či profilování. Tato
práva však nejsou absolutní (platná vždy) a je nutné posuzovat kontexty konkrétních situací! Je proto vždy
žádoucí konzultovat jednotlivé žádosti občanů s pověřencem pro ochranu osobních údajů.
Mezi hlavní novinky, které GDPR naopak pro organizace přineslo, patří například následující:
záznamy o činnostech
zpracování

 povinnost pro všechny* organizace, vyplývající ze znění čl. 30 nařízení
GDPR
 jedná se o tabulky s obecným popisem způsobů zpracování a vedení agend
obsahující osobní údaje, pokud si dozorový úřad (ÚOOÚ) záznamy vyžádá,
je třeba je mu poskytnout

ohlašování
případů
porušení zabezpečení

 povinnost pro všechny organizace, která vyplývá ze znění čl. 33 GDPR

kodexy chování
osvědčení

a

 dobrovolná opatření pro některé činnosti (např. pojišťovnictví,
bankovnictví, zdravotnictví, cestovní ruch atp.), vyplývající ze znění č. 40 –
43 GDPR
 přihlášení se ke kodexu chování či požádání o osvědčení o ochraně osobních
údajů jsou volitelné možnosti pro organizace, dokládající jeho snahu o
soulad s GDPR

pro
osobních

 povinnost pro některé organizace, která vyplývá ze znění čl. 37 – 39 GDPR
 jedná se o osobu, která poskytuje informace a poradenství správci či
zpracovateli, monitoruje soulad zpracování s Nařízením, je prostředníkem
v případě komunikace s ÚOOÚ
 povinně pro orgány veřejné moci či veřejné subjekty s výjimkou soudů
(úřady, školy, zdravotnická zařízení)

posouzení vlivu a
konzultace s ÚOOÚ

 povinnost pro některé případy, vycházející ze znění čl. 35 a 36 GDPR
 platí především pro případy, kdy je plánováno provádět rozsáhlé rizikové
operace s osobními údaji (např. rozsáhlé profilování na internetu)

pověřenec
ochranu
údajů

 ohlašování na ÚOOÚ v případě porušení zabezpečení závažnějšího
charakteru – ze kterého vyplývá riziko pro práva a svobody fyzických osob



* výjimky z povinnosti vést záznamy o činnostech zprac. viz čl. 30, odst. 5 GDPR

Díky úspěšnému vyjednání možnosti se SMO ve věci vykonávat pro členské obce a jejich příspěvkové
organizace ze strany dobrovolných svazků máme nyní tu možnost vykonávat funkci pověřence pro (nyní)
celkově 19 členských obcí a pro 23 jejich příspěvkových organizací. Celkově se tedy jedná o 42 subjektů.
Snažíme se poskytovat největší metodickou výpomoc a konzultace, řešíme nově vzniklé situace nastalé
v důsledku zavedení GDPR (žádosti občanů). Pevně věříme, že se v průběhu roku dostane ještě větší
metodická podpora – jak od nás obcím a jejich organizacím, tak nám od našich nadřízených či kompetentních
orgánů, aby mohla být agenda spojená s GDPR opravdu již definitivně smazána z všeobecného povědomí
z kategorií „strašák“ nebo „přítěž“ a fungovala, jak má.
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CSS A OBČANÉ – DOTAČNÍ NOVINKY
 Podpora bydlení nově: Program pro mladé
Od 15. 8. 2018 je spuštěn příjem žádostí Státního fondu rozvoje bydlení
pro „Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do
36 let pečující o dítě do 15 let“, který se řídí nařízením vlády č. 136/2018
Sb. V rámci programu bude pro tento rok mezi žadatele rozděleno
celkově 650 tis. Kč s výhodným úrokem pro žadatele až do výše 1 %. Níže
jsou zde pro Vás základní informace k programu.
Kdo může žádat:
-

osoby žijící v manželství nebo v registrovaném partnerství, kdy alespoň jeden
z manželů/partnerů nedosáhl věku 36 let
osoba do 36 let, která trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti věku 15 let
žadatel ani manžel/partner žadatele nesmí být v době podání žádosti vlastníkem ani
spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem družstevního bytu (tato podmínka se netýká úvěru na
modernizaci)

Účel úvěru:
-

výstavba novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m2
koupě bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m2
koupě rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m2
modernizace obydlí (bytu nebo rodinného domu)

Výše úvěru:
-

výstavba rodinného domu: nejvýše 2 mil. Kč a současně nejvýše do 80 % skutečných
nákladů
koupě rodinného domu: nejvýše 2 mil. Kč a současně nejvýše do 80 % ceny sjednané
(včetně ceny pozemku)
koupě bytu: nejvýše 1, 2 mil. Kč (současně pak nejvýše 80 % ceny sjednané)
modernizace obydlí: nejméně 30 tis. Kč a nejvýše 300 tis. Kč

Úroková sazba:
-

odvíjí se od výše základní referenční sazby Evropské unie pro ČR, nejméně však 1 % p. a.,
fixní nejdéle na dobu 5 let

Splatnost úvěru:
-

pořízení obydlí (výstavba či koupě): maximálně 20 let
modernizace obydlí: maximálně 10 let

Podmínky pro ručení:
-

-

výstavba rodinného domu: zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním
pořadu a současně vinkulace* pojistného plnění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu
pojištění)
koupě obydlí: zástavní právo k úvěrované nemovitosti v prvním pořadí
modernizace obydlí: každý příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním
průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 15 tis. Kč
* vinkulace – omezení možnosti nakládat s určitou věcí pro zajištění řádného splacení závazku bance

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFRB (Praha, Olomouc).
V případě přijetí žádostí v objemu dosahujícím 1 mld. Kč bude příjem žádostí do programu
pozastaven. O této skutečnosti bude Fond informovat na svých webových stránkách www.sfrb.cz.
Zde se rovněž dozvíte detailnější informace o podmínkách programu.
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CO NÁM PODZIM PŘINESE…
 Komunální volby roku 2018
V prvním říjnovém víkendu nás opět po čtyřech
letech čekají volby do zastupitelstev obcí a měst.
Volby budou probíhat ve všech obcích a městech
České republiky.
Kdy jít k volbám:
-

pátek 5. 10. 2018 – od 14:00 do 22:00
sobota 6. 10. 2018 – od 8:00 do 14:00

Komunální volby 2018 (Zdroj: Info.cz)

Volit mohou občané České republiky (či cizinci s povolením k trvalému pobytu nebo výjimečně
s přechodným pobytem) od 18 let věku, kteří se prokáží občanským průkazem. V případě
komunálních voleb není možné použít voličský průkaz, tedy nelze volit mimo místo svého trvalého
bydliště. Volebním místem pak je pak volební místnost stanovená v rámci Vašeho daného volebního
okrsku.
V komunálních volbách jsou voleni členové zastupitelstva. V některých velkých městech jsou voleni
kromě zastupitelů města také členové zastupitelstva městské části, v některých městech se pak volí
takové „dvojí zastupitelstvo“ jen v některých městských částech. Starosta obce či města tak není
volen přímo. Je volen po skončení komunálních voleb, a to z řady vítězných zastupitelů města.
Volič má možnost vyjádřit své voličské preference, a to prostřednictvím „křížkování“. Může tedy do
volebního lístku vepsat buď malé křížky, a dát tak hlasy jednotlivým kandidátům nebo je možné
využít velkého křížku, díky němuž volič upřednostní pouze jednu z kandidujících stran. Velké a malé
křížky lze za daných pravidel i kombinovat. U malých křížků pak pamatujte, že jejich počet může být
roven maximálnímu počtu volených zastupitelů v obci (méně je někdy více – pokud byste křížků
uvedli více, je celý volební lístek neplatný!).
V minulém volebním roce 2014 přišlo k volebním urnám vyslovit svůj názor 44,46 % občanů ČR.
Neseďte ani v tomto roce doma a jděte si zvolit vedení Vašeho územního celku, kde žijete!

 Osmičkový rok: oslavy výročí vzniku Československa
Rok 2018 znamená pro občany České republiky nejen rok komunálních
voleb, ale především i rok významných výročí našeho národa. Mezi tato
jubilea patří rok 1993, 1968, 1948, 1938, a především pak 28. 10. 1918,
kdy došlo ke vzniku samostatného Československého státu v čele
s prezidentem Tomášem Garrique Masarykem.
V průběhu celého roku, a především pak konkrétně k 28. 10.
2018 probíhají a budou v mnoha městech a obcích České republiky
probíhat pietní akty oslavující toto výročí. Z obcí DSO Šlapanicko, které
si prostřednictvím svého kulturního programu připomenou toto významného výročí, můžeme
jmenovat například Prace, Silůvky, Šlapanice, Telnice, Tvarožná (blíže viz Kalendář akcí v regionu
dále). Proto neváhejte a oslavte také ve svých obcích toto významné stoleté výročí!
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KALENDÁŘ AKCÍ V REGIONU
ZÁŘÍ
1. 9. Pozořický pohádkový les
Kde: Pozořice, hřiště Oulehla a
okolí (13 hod)

8. 9. Kinematograf bratří
Čadíků 2018: Špunti na vodě
Kde: Rebešovice, sportovní
areál (20:30)

1. 9. Zakončení prázdnin –
„Triatlon“
Kde: Prace

8. 9. Kárky of the Pulpánov
(závody kár)
Kde: Šlapanice, Jiříkovská ulice
(od 13 hod)

1.
9.
Babské
v Rebešovicích
Kde: Rebešovice

hody

1. 9. Veteran bus Kříž
Kde: Telnice, parkoviště u
sokolovny (10 hod)
1. 9. Nohejbalový turnaj
Kde: Velatice (13 hod)
2. 9. Kejlířské odpoledne
Kde: Bílovice n. Svitavou,
venkovní prostor u Myslivny
Lišky Bystroušky (16 hod)
2. 9. Loučení s prázdninami
s kytarou a se špekáčkem
Kde:
Pozořice,
areál
Dělnického domu
2. 9. Loučení s prázdninami
Kde: Šlapanice, městský park
5. 9. Slavnostní zahájení
prodeje se „křtem“ Knihy o
Telnici
Kde: Telnice, prostranství u
Šatlavy (17 hod)
6. 9. Letní kino – Bajkeři
Kde: Šlapanice, městský park
(20:30 hod)
7. 9. Country
skupinou Rančeři
Kde: Jiříkovice

večer

se

7. 9. Vinobraní
Kde: Kobylnice, výletiště před
sokolovnou
7. 9. Cvičení pro regeneraci
páteře SM systému (17 – 18
hod)
Kde: Nebovidy
7. 9. Kinematograf bratří
Čadíků 2018: Anděl Páně 2
Kde: Rebešovice, sportovní
areál (20:30 hod)
7. 9. Letní kino – Čertoviny
Kde: Šlapanice, městský park
(20:30)

8. 9. Letní kino – Tátova
volha
Kde: Šlapanice, městský park
(20:30)
8. 9. Tvaroženská burčáková
Kde: Tvarožná
8. 9. Tradiční krojované hody
Kde: Viničné Šumice
8. 9. Sportovní odpoledne
pro děti
Kde: Želešice (14 – 17 hod)
9. 9. Farní den v Pozořicích
Kde: Pozořice
9. 9. Kinematograf bratří
Čadíků 2018: Bezva ženská
na krku
Kde: Rebešovice, sportovní
areál (20:30 hod)
9. 9. Letní kino – Dvě nevěsty
a jedna svatba
Kde: Šlapanice, městský park
(20:30)
9. 9. Sraz historických
vozidel, uctění památky
závodníka Bedřicha Soffera
(1898-1928)
Kde: Tvarožná
10. 9. Kinematograf bratří
Čadíků 2018: Bajkeři
Kde: Rebešovice, sportovní
areál (20:30 hod)

Kde: Jiříkovice
15. 9. Procházka pro děti
Kde: Kobylnice
15. – 16. 9. Tenisový turnaj
Kde: Kobylnice
15. 9. Husa na dálnici 2018
Kde: Ostopovice, u 2. mostu
(tzv. Hitlerova dálnice)
15. 9. 2018 Tradiční pozořické
hody
Kde: Pozořice, Dělnický dům
15. 9. Mezigenerační den
„Byla vojna byla“
Kde: Sokolnice, areál Domova
pro seniory Sokolnice a
Mohyla míru
15. 9. Branný závod MHJ
Kde: Šlapanice, městský park
(8 hod)
15. 9. Memoriál
Lázničky ve volejbale
Kde: Šlapanice (9 hod)

Karla

15. 9. Dny evropského
dědictví
Kde: Šlapanice, Masarykovo
náměstí (14 hod)
15. 9. Zapomenuté Šlapanice
Kde: Šlapanice,
Muzeum
Brněnska (17 hod)
15. 9. Historický jarmark a
vinobraní
Kde: Telnice, orlovna (14 hod)
15. 9. Nohejbalový turnaj
VIN-ŠUM-KAP
Kde: Viničné Šumice

13. 9. Farmářské trhy (14 –
18 hod)
Kde: Bílovice nad Svitavou,
Těsnohlídkovo náměstí
14. – 16. 9. Tradiční pratecké
hody
Kde: Práce
14. 9. Noční pochod pro děti
Kde: Viničné Šumice
15. 9. Tenisový turnaj „O
pohár starosty“
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15. 9. IV. Babské hody
Kde: Želešice (14 hod)
16. 9. Triatlon mládeže 4.
Kolo
Kde: Šlapanice, základní škola
(9 hod)
16. 9. Medový den
Kde: Šlapanice, městský park
(14 hod)
16. 9. Modrobílé soutěžení
Kde: Šlapanice, Brněnská pole
(15 hod)
16. 9. KANTILÉNA – koncert
Kde: Tvarožná, kostel sv.
Mikuláše (17 hod)
17. 9. Rok 1918 na Moravě
Kde: Šlapanice, kinosál ZŠ (18
hod)
21. 9. Jiříkovská dýně
Kde: Jiříkovice
22. 9. Farmářské trhy
Biojarmark
Kde: Moravany u Brna (8 – 13
hod)
22. 9. Pratecké hrby
Kde: Prace, areál bikeparku
22. 9. Šachový turnaj
Kde: Šlapanice, Restaurace
Radnice (9 hod)
22. 9. Pohádkový les
Kde: Šlapanice, městský park
(17 hod)
22. 9. Koncert duchovní
hudby
Kde: Telnice, farní kostel sv.
Jana Křtitele (18 hod)
22. 9. Telnický bazárek
Kde: Telnice, sokolovna (11 –
14 hod)
22. 9. Šprýmiáda skautů
Kde: Tvarožná

Kde: Prace

Kde: Šlapanice

30. 9. Babi, dědo, pojďme
pouštět draka
Kde: Šlapanice (10 hod)

13.
10.
bicyklení
Kde: Telnice

30. 9. Burčákové odpoledne
Kde: Šlapanice, (15 hod)

13. 10. 4. Želešické KoloRádo
Kde: Želešice (13:30 – 17 hod)

ŘÍJEN
5. 10. Posezení u burčáku
s cimbálovou muzikou
Kde: Jiříkovice, na Orlovně

18. 10. Melodie stále zelené
Kde: Šlapanice

5. 10. Šlapanické schody, 7.
ročník
Kde: Šlapanice, základní škola
6. 10. Dýňodrakiáda
Kde: Kobylnice, výletiště před
sokolovnou
6. 10. Ženáčské hody
Kde: Silůvky, Orlovna
6. 10. Sokec
hokejbalový turnaj
Kde: Šlapanice

Cup

6. 10. Drakiáda
Kde: Telnice, pole u Božích
muk Na lopatě
7. 10. Podzimní výtvarné
dílny & Dýňobraní
Kde: Pozořice, Orlovna
7. 10. SOkolský PEkelný
Lomcovák,
V.
ročník
běžeckých závodů
Kde: Pozořice, Rékoví
7. – 9. 9. Oslavy výročí 730 let
obce
Kde: Velatice

19.
10.
v Hostěnicích
Kde: Hostěnice

Dýňování

20. 10. Farmářské trhy
Biojarmark
Kde: Moravany u Brna (8 – 13
hod)
20. 10. Babské hody
Kde: Prace
20. 10. Kordulkové posezení
u cimbálu
Kde: Šlapanice
23. 10. Cestopisná přednáška
Antarktida 2. díl
Kde:
Šlapanice,
Městská
knihovna Šlapanice
26. 10. Lampiónový průvod
Kde: Jiříkovice
26. 10. Oslava 100 let vzniku
ČSR – sázení pamětní lípy
Kde: Silůvky
27. 10. Golfový miniturnaj
Kde: Telnice, orlovna

11. – 14. 10. Divadelní víkend
na Sokolovně
Kde: Tvarožná
12. – 14. 10.
divadelní festival
Kde: Prace

28. – 30. 9. Svatováclavské
hody
Kde: Modřice

13. 10. Farní pouť do Sloupa
Kde: Pozořice

29. – 30. 9. Oslava 100. výročí
vzniku Československa

18. 10. Nezbedné pohádky
Kde: Šlapanice, kinosál ZŠ (17
hod)

11. 10. Farmářské trhy
Kde: Bílovice nad Svitavou,
Těsnohlídkovo náměstí (14 –
18 hod)

28. 9. Svatováclavský běh
Kde: Blažovice

28. 9. Václavská vycházka
Kde: Silůvky

–

Jihomoravské

Podzimní

13. 10. „Těžká hodina“
cyklo/koloběžky
Kde: Prace, areál hřiště SK
Práce (11 – 12 hod)
13. 10. Farmářské trhy
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27.
10.
Mohyla
míru,
komponovaný
pořad
ke
vzniku ČSR
Kde: Prace, Mohyla míru
27. 10. Podzimní výstava ČZS
Kde: Šlapanice
27. 10. Pochod slavkovským
bojištěm – 20. ročník
Kde: Šlapanice
28. 10. Divadelní představení,
koncert
Kde: Telnice, orlovna
28. 10. Slavnostní odhalení
pamětní desky prezidentu T.
G. Masarykovi
Kde:
obec
Telnice,
Masarykovo náměstí (14 hod)
28. 10. Připomínka 100.
výročí vzniku Československé
republiky
Kde: Tvarožná
29. 10. Večer rozsvícených
lampiček
Kde: Modřice, fotbalové hřiště
za Sokolovnou (18 hod)
LISTOPAD
2. 11. Koncert – Zylwar
Kde: Blažovice, kulturní dům
3. 11. Haloween a zvěřinové
hody
Kde: Kobylnice, Restaurace Za
Kovárnou
3. 11. Světýlkování
Kde: Želešice (17 – 19 hod)
8. 11. Farmářské trhy
Kde: Bílovice nad Svitavou,
Těsnohlídkovo náměstí (14 –
18 hod)
10. 11. Martinské hody
Kde: Jiříkovice, na Orlovně
10. 11. Košt vín
Kde: Modřice, nám. Svobody
90 (17 hod)
10. 11. Martinské hody
Kde: Silůvky, Orlovna (14 hod)
10.
11.
olympiáda
Kde: Telnice

Ministrantská

11. 11. Světluškový průvod
na vítání Martina
Kde: Kobylnice

11. 11. Lampionový průvod
Kde: Telnice
11. 11. Svatomartinský košt
mladých vín
Kde: Želešice (11:11 hod)
17. 11. Lampionový průvod
v Hostěnicích
Kde: Hostěnice
17. 11. Babské hody
Kde: Kobylnice, sokolovna
17.
11.
Svatomartinské
setkávání
Kde: Šlapanice
17. 11. Indoor pétanque
turnaj dětí a seniorů
Kde: Šlapanice, kulturní dům
Bedřichovice
17. 11. Bollo ball a kuželky
Kde: Telnice
17. 11. Turnaj v ricochetu o
pohár 17. Listopadu
Kde: Telnice, orlovna
17. 11. Turnaj ve stolním
STIGA hokeji
Kde: Tvarožná
23. 11. Posezení u cimbálu
Kde: Šlapanice

Kde: Kobylnice, sokolovna
30. 11. Vánoční jarmark
Kde: Modřice (do 15 hod)
30. 11 – 2. 12. Vzpomínkové
akce Austerlitz 2018
Kde: Prace
30. 11. Pietní akt za oběti
bitvy 1805
Kde: Šlapanice
30. 11. Adventní tvoření
Kde:
Telnice,
zasedací
místnost OÚ Telnice
PROSINEC
1. 12. Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
Kde: Jiříkovice (17 hod)
1. 12. Mikulášské odpoledne
Kde: Kobylnice, sokolovna
1. 12. Rallye show Vonka
Racing
Kde: Modřice (8 hod)
1. 12. Jarmark s rozsvícením
vánočního stromu
Kde: Silůvky
1. 12. Burza militarií
Kde: Šlapanice

24. 11. Kateřinské hody
Kde: Blažovice, kulturní dům

1. 12. Pietní akt u pomníku
Kopjafa
Kde: Telnice, před MŠ

24. 11. Prasátko – turnaj ve
stolním tenise v Hostěnicích
(dvouhry)
Kde: Hostěnice

1. 12. Vzpomínkové akce –
213. výročí bitvy tří císařů –
rekonstrukce bitvy
Kde: Tvarožná

24. 11. Babské hody
Kde: Šlapanice
24. 11. O pohár starosty –
turnaj družstev v kuželkách
Kde: Telnice, orlovna
25.
11.
Rozsvěcení
vánočního stromu
Kde: Šlapanice
25. 11. Folklorní podvečer
Kde: Telnice
27. 11. Rozsvícení vánočního
stromu
Kde: Modřice (17 hod)
30. 11. Jiříkovské ohně
Kde: Jiříkovice, sportovní
areál
30. 11. Kobylnické zpívání
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1. 12. Rozsvěcení vánočního
stromu
Kde: Želešice (14 – 18 hod)
2. 12. Rozsvícení vánočního
stromu
Kde: Blažovice
2. 12. Rozsvícení vánočního
stromu
Kde: Kobylnice
2. 12. Pietní akt na Mohyle
míru
Kde: Prace
2. 12. Adventní koncert
Kde: Silůvky
2. 12. Šlapanické Vánoce
2018, Vánoční jarmark
Kde: Šlapanice
2. 12. Šlapanické Vánoce za
tatíčka Masaryka
Kde: Šlapanice,
Muzeum
Brněnska
2. 12. Rozsvícení vánočního
stromu
Kde: Telnice, u kostela sv. Jana
křtitele
5. 12. Mikulášská nadílka
Kde: Telnice, sokolovna
8. 12. Mikulášský maškarní
rej
Kde: Šlapanice, Sokolovna
9. 12. Vánoční koncert
Kde: Jiříkovice, na Orlovně
9. 12. Šlapanické Vánoce
2018

Farmářské trhy Šlapanice (slapanice.cz)

Kde: Šlapanice

Kde: Hostěnice

10. 12. Dětské vánoční hry
Kde: Telnice, orlovna

23. 12. Vánoční koncert
Zlaťanky
Kde: Kobylnice, sokolovna

13.
12.
Beseda
se
spisovatelkou
Markétou
Harasimovou
Kde:
Městská
knihovna
Šlapanice
15. 12. Tradiční turnaj
v nohejbale
Kde: Kobylnice, TJ Sokol
15. 12. „Těžká hodina“
chodec/běžec zimní
Kde: Prace, areál hřiště SK
Prace (11 – 12 hod)
15. 12. Vánoční koncert
v Orlovně
Kde: Silůvky, Orlovna
16. 12. Vánoční koncert
Kde: Blažovice, kulturní dům
20. 12. Vánoční turnaj ve
stolním tenise
Kde: Šlapanice
22. 12. Vánoční atletický
trojboj 4. ročník
Kde: Šlapanice

23. 12. Betlémské světlo,
setkání u vánočního stromu
na návsi
Kde: Tvarožná
24. 12. Veselé vánoční hody
Kde: Kobylnice
24. 12. Koledování
hřbitově
Kde: Šlapanice

na

26.
12.
Turnaj
neregistrovaných ve stolním
tenise
Kde: Silůvky, Orlovna
26. 12. Štěpánský turnaj ve
stolním tenisu
Kde: Telnice, sportovní hala
26. 12. Turnaj jednotlivců
v kuželkách
Kde: Telnice, orlovna
31. 12. Silvestrovský běh do
vrchu – Hostěnice
Kde: Hostěnice
31. 12. Silvestrovský biatlon
Kde: Kobylnice

22. 12. Vánoční mini-trhy
Kde: Telnice, areál Sokola
22. 12. 10. Vánoční turnaj O
pohár předsedy
Kde: Želešice (9 – 17 hod)
23. 12. Živý betlém a zpívání
u
Vánočního
stromu
v Hostěnicích

31. 12. Silvestr
Kde: Modřice, nám. Svobody
(od 17 hod)
31. 12. Silvestrovský večer
pro děti
Kde: Telnice, orlovna

Koncert duchovní hudby v Telnici 22. 9.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE DSO ŠLAPANICKO
Centrum společných služeb
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Tel: 533 304 213
Městský úřad Šlapanice
Opuštěná 9/2
656 70 Brno
RNDr. Filip Chvátal Ph.D.
manažer DSO Šlapanicko
E-mail: chvatal@slapanice.cz
Telefon: 731 066 513

Mgr. Bc. Andrea Sluštíková
specialistka pro rozvoj regionu
pověřenkyně GDPR
E-mail: slustikova@slapanice.cz
Telefon: 774 088 430

Členské obce DSO:
Bílovice nad Svitavou

Pozořice

Blažovice

Práce

Hostěnice

Rebešovice

Jiříkovice

Silůvky

Kobylnice

Sokolnice

Kovalovice

Šlapanice

Modřice

Telnice

Moravany

Tvarožná

Nebovidy

Velatice

Ostopovice

Viničné Šumice

Podolí

Želešice

Ponětovice
Přistupující obce: Řícmanice, Babice nad Svitavou

Děkujeme za Vaši přízeň.
WWW.DSOSLAPANICKO.CZ

Informační zpravodaj je vydáván elektronicky. Uzávěrka k 31. 8. 2018.
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