INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Č. 6
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ŠLAPANICKO

BŘEZEN 2019
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ani jsme se nenadáli a opět za sebou máme Vánoce i Nový rok a pomalu, ale jistě již nastupuje jaro roku
2019. Věříme, že jste si prožití zimního období co nejvíce vychutnali a přejeme vám mnoho zdaru v celém
tomto roce a s přicházejícím jarem spoustu elánu a sil! V rámci tohoto vydání již 6. zpravodaje DSO
bychom vás pak především chtěli informovat o tom, co se za posledního půl roku v organizačním rámci a
na území obcí DSO Šlapanicko odehrálo či bude odehrávat v plánovaném výhledu. Dočtete se o
personálních změnách, které ve Svazku nastaly nebo o přistoupení dvou dalších obcí do DSO.
Informujeme vás rovněž o naší nedávné činnosti v oblasti proběhlých školení a dotací z PRV JMK a MMR,
o cyklostezkách, GDPR, dotačních možnostech pro občany, o akci Ukliďme Česko, soutěži Vesnice roku
nebo například o tom, co dalšího se ve Svazku plánuje. Neposledně bychom vás rádi pozvali na kulturní,
sportovní a jiné společenské události v obcích Svazku. Více se dozvíte na následujících stranách:



Projekt Center společných služeb v kostce - str. 1
Střípky z dění ve Svazku – str. 2.



Z aktuálních činností DSO Šlapanicko – str. 3 až 6



CSS a občané – dotační možnosti – str. 7 až 9



Co nám jaro přinese – str. 10 až 11



Kalendář akcí v regionu – str. 12 až 17



Inzerční strana – str. 18



Kontaktní údaje DSO Šlapanicko – str. 19

Projekt Center společných služeb v kostce
Fungování Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (dále jen DSO či Svazek) 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 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 Šlapanicko jsou k dispozici jak pro starosty, tak i pro občany členských obcí (např. dotační
informace, zprostředkování komunikace se starostou, náměty pro rozvoj regionu…). 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 VE SVAZKU
 Nové členské obce DSO
Jak jsme vás informovali v minulém vydání zpravodaje, členská základna DSO Šlapanicko se od
loňského léta nezanedbatelně rozrostla. Po přistoupení obce Řícmanice v létě 2018 pak následovalo
přistoupení obce Babice nad Svitavou, ale i obce Sivice. Nové členství těchto dvou obcí bylo
schváleno na Valné hromadě DSO č. 12, která se konala dne 13. 12. 2018. Účinnosti nabylo členství
Babic n. S. a Sivic dne 1. 1. 2019. Aktuální počet členů Svazku tedy nyní od Nového roku 2019 čítá
celkově 26 obcí. Pro nově přistoupené obce řeší DSO jak výkon pověřenectví GDPR, dotační
poradenství, ale i např. projekt cyklostezek.

Sivice - nově přistoupená členská obec (http://www.sivice.cz/obec-70/o-obci/)

 Setkání starostů – projekt CSS
Tradiční setkání starostů proběhlo k příležitosti konání 12. Valné hromady DSO Šlapanicko dne 13.
12. 2018. Na úvod zde byly představeny organizační změny v rámci Svazku, a to především
z hlediska personálního. Byla přivítána nová kolegyně, paní Mgr. Miroslava Poštolková, která má
dlouholeté zkušenosti z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje a také
jako manažerka Mikroregionu Horňácko ze stejného projektu Center společných služeb, zejména
v oblasti dotací a propagace regionu. Kromě toho byla konstatována změna působení pana RNDr.
Filipa Chvátala, Ph.D., který kvůli jeho nové funkci brněnského radního pro územní plánování bude
již s DSO spolupracovat pouze částečně. Jeho dílčí spolupráce bude pokračovat za účelem
koordinace projektů cyklostezek. Pan předseda F. Chvátalovi popřál hodně štěstí v jeho nové funkci.
Dále byla starostům na základě promítané prezentace představena ze strany A. Sluštíkové a M.
Poštolkové činnost DSO, resp. Centra společných služeb. Kromě stávajících aktivit se díky činnosti
M. Poštolkové nově plánuje DSO zabývat dotačním poradenstvím a administrací žádosti z PRV JMK
a z MMR. Rovněž DSO přislíbilo i oživení webových stránek a práci na logu či propagačních
materiálech
DSO
v oblasti
cestovního
ruchu.
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Z AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ DSO ŠLAPANICKO
Mezi aktivity, kterým se DSO Šlapanicko dlouhodobě věnuje, patří projekty na vybudování
cyklostezek, dotační monitoring, nebo poradenství a metodická činnost GDPR jak pro obce, tak i pro
příspěvkové organizace obcí. DSO dále zajišťuje tvorbu strategických dokumentů pro obce, a to
například v nedávné době, kdy se jednalo konkrétně o strategické plány rozvoje sportu pro obce
Modřice a Pozořice. Svazek pravidelně vydává informační zpravodaj a rozesílá aktuality z veřejné
správy. Součástí vydávání informačního zpravodaje je i aktualizace Veřejných služeb CSS – seznam
školských a zdravotnických zařízení a poskytovatelů sociálních služeb v rámci DSO. Aktuální verze je
k nalezení na našich webových stránkách https://www.dsoslapanicko.cz/. V seznamu zdravotnických
zařízení můžete od minulého vydání zpravodaje nově nalézt i ordinační hodiny lékařů. (V případě
zjištěných nesrovnalostí v tomto dokumentu oproti skutečnosti nás však neváhejte kontaktovat!)
Kromě toho se Svazek dále věnuje i dotačnímu poradenství či zpracování žádosti o dotaci – nově se
Svazek zaměřil na dotační školení pro starosty a nabídku administrace žádostí z PRV JMK a MMR
(národních dotací). V lednu zprostředkoval Svazek i školení pro obecní zastupitele v rámci projektu
„Efektivní správa obcí“ (ESO), které se uskutečnilo v městysi Pozořice – více informací viz str. 5.
V rámci nadcházejících aktivit je plánováno i oživení webových stránek DSO a plánuje vytvoření
propagačních materiálů v oblasti cestovního ruchu či nového loga DSO Šlapanicko.
Více informací k tématům cyklostezek a k proběhlým školením a se pak dočtete na následujících
řádcích.

 Projekty cyklostezek
Investiční záměry pro stavbu cyklostezek na území DSO Šlapanicka představují komplexní řešení
bezpečné dopravní situace pro cyklisty, pěší nebo např. i kolečkové brusle. Díky nově vzniklým
cyklostezkám vedoucím mimo silnice se kromě zvýšení bezpečnosti na silnicích jak pro uživatele
cyklostezky, tak i pro motorová vozidla, zlepší možnost dojížďky za prací a do škol, a bude tak
podpořeno i zintenzivnění využití nemotorové dopravy. Bude rovněž umožněno i využití cyklostezky
v rámci volného času jejích uživatelů a díky budování stojanů na kola a odpočívadel tak bude
cestování po cyklostezkách pohodlnější. Budou propojeny jak obce v zázemí Brna navzájem, tak i
tyto obce s městem Brnem.
Z hlediska aktuální situace je obecně je možné konstatovat, že projekty cyklostezek na území obcí
DSO Šlapanicko jsou v neustálém vývoji. Pro přehlednost uvádíme dílčí „etapy“, které jsou již
v řešení a dále pak seznam úseků, které jsou v plánu rovněž řešit:
1. Etapa: Cyklostezky Šlapanicko
Z hlediska poskytovatele dotace byl v uplynulém pololetí projekt cyklostezek na Šlapanicku
schválen. Nyní se stále čeká na vydání pravomocného stavebního povolení a tím pádem i na
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (právního aktu). Zároveň probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací. Po vysoutěžení stavebníka a vydání Rozhodnutí je plánováno
zahájení stavebních prací, a to odhadem od července tohoto roku.
2. Etapa: Cyklostezky Pozořicko
Druhá řešená etapa cyklostezek na Pozořicku je ve fázi, kdy byl vysoutěžen zhotovitel
projektové dokumentace. S ním byla podepsána smlouva o dílo a byly zahájeny práce na jejím
plnění. Po dokončení plnění smlouvy je plánováno požádat o dotaci na základě výzvy Nositele a
dále Zprostředkujícího subjektu ITI Brněnské metropolitní oblasti.
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Další řešené či plánované úseky cyklostezek:
 Modřice – Želešice
Tento úsek je řešen ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Projektová dokumentace je zpracována
a bude podána žádost o dotaci z programu IROP. Dále je výhledově v plánu rovněž pokračovat
v cyklostezce do Moravan a Nebovid.
 Jiříkovice – Blažovice
Úsek Jiříkovice – Blažovice měl být původně řešen jako součást 1. etapy cyklostezek na Šlapanicku.
Z důvodu značného rozsahu řešeného projektu však musel být vyčleněn a řešen samostatně. Ačkoliv
byla snaha o jeho samostatnou realizaci, ta nebyla možná z důvodu striktně nastavených kritérií ze
strany poskytovatele dotace. Nyní je tedy plánována jeho realizace jako součást jiné etapy.
 Kobylnice – Prace
Pro tento úsek je vydáno územní rozhodnutí. Pokud to bude možné, jeho realizaci bude tedy
žádoucí postoupit dalším krokům a např. spojit realizaci tohoto úseku s úsekem jiným (s předchozím
jmenovaným).

Přehledová situace 1. etapy – cyklostezky Šlapanicko (červeně)
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 Lednové školení pro obecní zastupitele v Pozořicích
Na začátku roku dne 9. ledna 2019 proběhlo školení určené
především pro nové obecní zastupitele. Školení je zaštítěno
projektem „Efektivní správa obcí“ (ESO) Svazu měst a obcí
ČR, přičemž jeho organizaci zprostředkoval a zajistil náš
Svazek obcí Šlapanicko. Školení proběhlo v podvečerních
hodinách a za přítomnosti jedenácti účastníků. Školitelem
byl předseda Svazu měst a obcí Mgr. František Lukl, MPA.
Od něj se starostové, místostarostové a zastupitelé
členských obcí, zejména nově zvolení členové zastupitelstev
dozvěděli mnoho odborných i praktických informací, např.
jak funguje zastupitelstvo, obecní úřad, jaké jsou kompetence starosty, rady a zastupitelů, kdo v
jakých věcech rozhoduje apod. Dále byly podány informace k rozpočtu, střetu zájmů i ke
strategickým plánům. Tyto skutečnosti byly navíc doplněny konkrétními příklady z praxe. Na závěr
pan Lukl ještě přidal starostům nové informace o tom, co nového se připravuje v legislativě,
konkrétně v oblasti GDPR a stavebního zákona. Školení mělo ze strany účastníků pozitivní ohlasy, a
to především díky jeho praktickému pojetí a možnosti ptát se na četné množství otázek, které
účastníky zajímaly.
V případě zájmu i dalších obcí o obdobné školení jsou náš Svazek, i tým projektu ESO otevřeni dalším
možnostem zorganizovat i další semináře. Pokud byste měli zájem, kontaktujte nás na emailu
info@dsoslapanicko.cz. Cílové skupiny a témata seminářů jsou následující:
a) Vzdělávání obecních zastupitelů












Zastupitel jako manažer: řízení obce z hlediska
časových úkolů, řízení zastupitelstva, rady, komisí,
systém v práci manažera, vlastnosti zastupitele
jako manažera;
Zastupitel jako vyjednavač a reprezentace:
vyjednávání s cílovými skupinami, propagace
obce, zastupování obce při společenských
příležitostech;
Zastupitel jako hospodář: finance: rozpočet obce
– navrhování, schvalování, plnění, kontrola,
prevence zadluženosti obce;
Zastupitel jako hospodář: majetek: hospodaření
s majetkem dle zákona o obcích, obecní majetek
zbytný/nezbytný, způsoby péče o majetek.
Zastupitel
jako
osoba
odpovědná
za
dlouhodobý rozvoj obce: strategický plán,
strategické dokumenty jednotlivých oblastí,
územní plán;
Zastupitel jako zákonodárce a ombudsman:
legislativní nástroje obce, práva občanů a
možnosti jejich obhajoby, práva zastupitelů apod.

b)








Vzdělávání pracovníků ÚSC a DSO
Základní principy fungování obce a jejích orgánů
Hospodaření s majetkem obcí
Hospodaření obce - finance, rozpočet a
rozpočtový proces
Rozvoj obce a strategické řízení
Správní řád
Právo na informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím v praxi obcí
Veřejné zakázky

 Starostové se proškolili v dotacích z PRV JMK a MMR
Na konci ledna jsme uspořádali pro členské starosty Svazku
školení, jehož tématem byly aktuální možnosti dotací
z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje a programů
Ministerstva pro místní rozvoj. Starostové se tak především od
naší kolegyně, Mgr. Miroslavy Poštolkové dozvěděli, v rámci
jakých oblastí mohou žádat o dotaci a za jakých podmínek.
Školení, které se konalo 30. 1. 2019 ve 13 hodin, se zúčastnilo
celkově 16 zástupců obcí. Účastníkům bylo zodpovězeno četné
množství otázek zúčastněných a byla navázána spolupráce
s některými obcemi za účelem administrace žádostí.
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Z AKTUÁLNÍCH ČINNOSTÍ DSO ŠLAPANICKO
 Aktuality ke GDPR
Již více než tři čtvrtě roku podléhá ochrana
osobních údajů v České republice Obecnému
nařízení pro ochranu osobních údajů,
zaužívané pod zkratkou GDPR (dále
„Nařízení“). Ačkoliv toto Nařízení je přímo
použitelné, tedy má přímé účinky na území
České republiky a nemusí být do českého
právního řádu převedeno zákonem, je i přesto
stále v legislativním procesu schvalování
nového zákona o zpracování osobních údajů,
který v dílčích ohledech adaptuje právní řád
České republiky na nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoví
některé výjimky, které Nařízení umožňuje.
(mvcr.cz) Vládní návrh zákona o zpracování
osobních údajů (ST 138) a změny dalších
zákonů (ST 139) byl poslaneckou sněmovnou
po třetím čtení schválen ve středu 5. prosince
2018. Díky možnosti výjimek byly v novém
zákoně sníženy sankce např. pro malé obce. I
když maximální výše sankce zůstala na 10 mil.
Kč, pro malé obce, které nevykonávají
přenesenou působnost v rozsahu obecního
úřadu s rozšířenu působností, pro dobrovolné
svazky těchto obcí, jejich školy a školky a
příspěvkové organizace, schválili poslanci
výjimku. Za přestupek tak malá obec může
dostat pokutu maximálně 5 000 Kč, resp.
15 000 Kč, pokud bude přestupek spáchán
tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem. Schváleno bylo

i udělení pravomoci provádět na základě
podnětu přezkumné řízení při postupu podle
předpisů upravujících svobodný přístup
k informacím (např. zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, zákon č.
123/1998 Sb. o právu na informace o životním
prostředí), a to nově Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Co však sněmovna
neschválila, bylo navrhované snížení věkové
hranice dítěte z 15 na 13 let k samostatnému
udělení souhlasu se zpracováním osobních
údajů v souvislosti s nabídkou služeb
informační společnosti. Vládní návrh zákona
byl dne 8. 1. 2019 postoupen senátu. Senátem
byl projednán dne 30. 1. a s pozměňovacími
návrhy byl následujícího dne vrácen
poslanecké sněmovně k projednání.
Z hlediska metodické podpory jsou ze strany
kompetentních
orgánů
především
zodpovídány dotazy a mj. za tímto účelem i
organizovány odborné pracovní skupiny. My,
pracovníci DSO Šlapanicko pravidelně
navštěvujeme školení Svazu měst a obcí ČR a
řešíme v souladu s aktuálními požadavky
situace vyvstalé obcím i jejich příspěvkovým
organizacím, jak nejlépe to dokážeme.
Zároveň věříme, že v budoucnu vznikající
názory ÚOOÚ a znění nového zákona budou
co nejvíce benevolentní vůči těmto
organizacím a že nebudou neúměrně
zatěžovat jejich každodenní činnost.
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CSS A OBČANÉ – DOTAČNÍ MOŽNOSTI
 Program pro mladé
O tomto dotačním titulu jsme podrobně informovali již v minulém vydání zpravodaje. Příjem žádostí do něj
stále běží.
Tato dotace na bydlení pro mladé je úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let
pečující o dítě do 15 let. Dotaci z programu je možné čerpat v roce 2019 (datum ukončení programu není
specifikováno).
Úvěr lze využít na:
 výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
 koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²;
 koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;
 modernizaci obydlí.
Výše úvěru:
 nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí;
 nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 80 % skutečných
nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané, a to včetně ceny pozemku;
 nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané.
Výhody programu:
 platí pro celé území ČR
 mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru - bez poplatků
 správa a vedení úvěru - bez poplatků
 odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB – bez poplatků
 dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení obydlí)

 Nová zelená úsporám – rodinné domy
Dotační titul Nová zelená úsporám v roce 2019 nabízí pro vlastníky rodinných domů (RD) následující dotační
možnosti:
a) Výstavba
b) Zateplení
c) Zdroje energie

a) Výstavba RD
Na co můžete žádat:
O dotaci můžete žádat na výstavbu nízkoenergetické novostavby.
Kdo může žádat:
Žádat mohou ty osoby, které si pořizují svůj první rodinný dům. Pro účely kontroly je pak nutné zajistit
odborný technický dozor.
Výše dotace:
Až 300 000 Kč. Při využití obnovitelných zdrojů je však možné čerpat až 450 000 Kč.
Do kdy je možné program čerpat:
Příjem žádostí bude ukončen po vyčerpání alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

b) Zateplení RD
Na co můžete žádat:
 zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 výměnu oken a dveří,
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odborný posudek a technický dozor,
zelené střechy,
využití tepla z odpadních vod,
venkovní stínicí techniku.

Kdo může žádat:
O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
Výše dotace:
Odvíjí se od plochy zateplované konstrukce na obálce budovy. Čím více opatření vedoucích k úspoře energie
provedete, tím vyšší částku získáte. Získat je možné až 50 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však
550 000 Kč.
Do kdy je možné z programu čerpat:
Příjem žádostí bude ukončen po vyčerpání alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

c) Zdroje energií RD
Na co můžete žádat:
 solární termické a fotovoltaické systémy,
 systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na
vytápění).
Kdo může žádat:
Fyzické osoby mohou čerpat příspěvek na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací. Právnické
osoby pak mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující např. uhlí, koks, uhelné
brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (např. kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový
kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem.
Výše dotace:
Jednorázová fixní částka ve výši
 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla.
Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, maximálně pak 350 000 Kč.
Do kdy je možné program čerpat:
Příjem žádostí bude ukončen vyčerpáním alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

d) Dotační bonus k Nové zelené úsporám
Za jakých podmínek můžete žádat:
Bonus získáte v případě, že zkombinujete žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci
solárního systému s dotací na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj
tepla (2. a 3. vlna kotlíková dotace). Nárok na bonus můžete uplatnit do 2 let od získání dotace na nový kotel.
Po dokončení úprav bude vyplacena jak dotace Nové zelené úsporám, tak bonus za výměnu kotle.
Kdo může žádat:
Mimořádný dotační bonus pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená
úsporám s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotací.
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 Kotlíkové dotace
Dotační program známý jako tzv. kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Vlastníci rodinných domů zde mohou žádat o finanční
příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.
Pro podání žádosti o dotaci je třeba posoudit, zda-li můžete aktuálně z výzvy žádat (vlny kotlíkových dotací
jsou časově rozděleny a omezeny).

 Dešťovka
Dotace od státu je možné čerpat i v oblasti dešťové vody. Jedná se o program s názvem Modrá úsporám
(2019), v rámci kterého můžete ze tří podprogramů čerpat až 50 % nákladů na využití dešťové vody ve vaší
domácnosti. Stručně se jedná o následující případy:





Zachytávání dešťové vody pro splachování v domácnosti – máte možnost čerpat až 30 tisíc Kč a 3
500 korun za každý metr krychlový záchytné nádrže.
Zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady a využívání vody jako užitkové – máte nárok až na
45 tisíc Kč a dalších 3 500 Kč za každý metr krychlový nádrže, případně máte nárok až na 60 tisíc Kč,
když na ten samý systém napojíte i přečištěnou odpadní vodu z domácnosti.
Zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady – hlavně v suchých oblastech máte nárok až na 20
tisíc Kč a dalších 3 500 Kč za každý metr krychlový záchytné nádrže na vodu.

Získat můžete až 50 % nákladů na využití dešťové vody ve vaší domácnosti. Více podrobností je k nalezení
naleznete na webových stránkách programu https://www.dotacedestovka.cz/.
Do kdy je možné čerpat:
Příjem žádostí je možný do vyčerpání fondu.
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CO NÁM JARO PŘINESE…
 Tradiční Ukliďme Česko!
S odtáváním sněhu a příchodem jara se blíží rovněž i
tradiční akce s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“
nebo zkráceně jen „Ukliďme Česko!“, které se
každoročně od roku 2014 účastní velké množství aktérů
napříč celou Českou republikou a která se v letošním roce
se koná dne 6. dubna.
O co se jedná?
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár
místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nepořádek a nelegálně vzniklé černé skládky.
Jak to funguje?
Počet členů organizačního týmu této akce by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Největší podíl na celé akci máte ovšem
vy – dobrovolníci. Jen díky vám je totiž možné tuto úklidovou akci úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. Srdcem akce
jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si
sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce. Pořadatelé zaštiťující akci jim k tomu poskytují
know-how, v době hlavních úklidových vln (předem ohlášených velkých úklidů na jaře a na podzim), také pevné pytle na
sesbíraný odpad a kdykoliv během roku veškerou další potřebnou podporu. Organizátoři mají "pod palcem" skupinku
dobrovolníků. Ti vyplní registrační formulář (https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/jakSeZapojit/) a na interaktivní mapě
úklidů si vyberou jim nejvíce sympatickou skupinu, ke které se připojí. V termínu akce se pak sejdou na "místě činu" a uklidí.
Společně. Významný podíl na uskutečnění akce mají také všichni, kteří akci podporují, a to ať už finančně, materiálně
anebo mediálně.
Kdo uklízí?
Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí
školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači,
ekologové, turisti, pejskaři, pankáči… Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně! Pro naši orientaci a
kvalitnější přípravu akce rozlišujeme základní typy úklidů. Jsou to:

Úklid zájmové skupiny

Obecní úklid

Školní úklid

Firemní úklid
Tyto úklidy se od sebe liší především osobou organizátora akce, pravděpodobnými účastníky a tím i nároky kladenými na
pořadatele.
(Zdroj informací i obrázku níže + více informací k nalezení: https://www.uklidmecesko.cz)

Mezi zúčastněné aktéry patří samozřejmě i obce z našeho regionu. Jen některé z nich mají tuto akci zahrnutu
ve svém kalendáři událostí, avšak účastnit se bude jistě větší množství aktérů, než máme vedeno (viz dále, str.
11). Jedná se například o Kobylnice, Pozořice, Prace, Silůvky, Šlapanice nebo Telnice. Z celorepublikového
hlediska bylo k 20. únoru 2019 na letošní akci zaregistrováno celkově 600 organizátorů. Pokud vás tato událost
zaujala a doposud jste se v ní neangažovali, tak neváhejte, registrujte se a ukliďte Česko i vy!
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 CO NÁM JARO PŘINESE…
 Soutěž Vesnice roku je zahájena
Dne 19. února v rámci 51. ročníku konference Den
malých obcí byl slavnostně zahájen další ročník soutěže
Vesnice roku. Soutěž byla zahájena za přítomnosti
ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, ministra
zemědělství Miroslava Tomana, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veroniky Vrecionové a předsedy
Svazu měst a obcí Františka Lukla. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce, tedy i města a městyse,
vesnického charakteru s maximálně 7,5 tisíci obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument
zabývající se rozvojem obce, programem obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního
obvodu. Cílem soutěže Vesnice roku je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova. Přihlášku do soutěže je možné podávat v termínu od 19. února do 30. dubna
2019 (16 hodin). Stačí pár jednoduchých kroků, díky kterým se přihlásíte do soutěže:
1.

Vyplňte přihlášku
- tištěnou přihlášku podepište a opatřete razítkem
- elektronický formulář přihlášky ve formátu PDF uložený na datovém nosiči (stačí bez podpisu a
razítka)

2.

Sepište charakteristiku obce
- strukturu dokumentu prosím udělejte dle přílohy podmínek

3.

Přiložte fotografie obce
- přibližně 30 fotografií na datovém nosiči

4.

Uhraďte poplatek za účast
- uhraďte poplatek ve výši 2,-Kč za každého občana přihlášené obce na účet SPOV ČR (č.ú.
2800635580/2010, VS 1111, SS IČO obce)
- přiložte potvrzení o úhradě (z elektronického bankovnictví nebo naskenovaný výpis) v elektronické
formě na datovém nosiči

5.

Odešlete, resp. doručte (osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb atp.)
- tištěný formulář přihlášky (podepsaný a orazítkovaný) a datový nosič (s formulářem přihlášky,
charakteristikou obce, dokladem o zaplacení a s fotografiemi) na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
(adresa: Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1) k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché

V rámci minulého ročníku soutěže 2018 se oceněním mohou pochlubit i obce DSO Šlapanicko. Obec
Ostopovice získala významné ocenění Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a mimořádné ocenění
za mezigenerační předávání místního folkloru, dále obec Jiříkovice obdržela Cenu naděje pro živý venkov – za
místní spolkový život a občanskou společnost v obci, Pozořice získaly Zlatou cihlu v Programu obnovy
venkova v kategorii A – za rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie a přilehlého náměstí a Velatice pak
rovněž Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova v kategorii B – za rekonstrukci budovy obecního úřadu. Tímto
všem našim oceněným obcím gratulujeme a přejeme úspěchy nejen v soutěži i dalším adeptům!
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KALENDÁŘ AKCÍ V REGIONU – březen až srpen 2019
BŘEZEN
1.3. Ostatky – průvod maškar
Kde: Blažovice, KD
1.3.2019 Pochovávání basy
Kde: Hostěnice
1.3. Divadlo Prkno: Mezi
nebem a zemí
Kde: Prace, velký sál KD
(18:00)
1.3. Ostatky
Kde:
Řícmanice,
sál
Restaurace U Lajcmanů (hraje
STARá BANDa)
1.3. Masopustní rocková
zábava
Kde: Šlapanice, sokolovna
(20:00; hraje Vyprahlo Rock,
Puštor)
1.3. Lidový ples
Kde: Šlapanice, kulturní dům
Bedřichovice
1.3. Winter CUP Telnice 2019
Kde: Telnice, sportovní hala
2.3. Ostatkový průvod a
maškarní ples pro dospělé
Kde: Hostěnice
2.3. Ostatky
Kde: Jiříkovice
2.3.
Ostatkový
průvod
masek, ostatková zábava
Kde:
Kobylnice,
zábava:
sokolovna
2.3. Masopust
Kde: Moravany
2.3.
Druhý
nebovidský
masopust
Kde: Nebovidy, sportovní a
společenská hala
2.3.
Ostatky
Kde: Podolí
2.3. Průvod masek obcí,
ostatková zábava – skupina
Tremolo
Kde: Prace, velký sál KD
(10:30, 20:00)
2.3. Masopust
Kde: Rebešovice
2.3. Sokolnický košt 2019
Kde: Sokolnice, sál sokolovny
(14:00)
2.3. Velikonoční keramická
dílna I.
Kde:
Sokolnice,
ul.
Masarykova č. p. 35 (9:00)
2.3. Ostatková zábava

Kde: Šlapanice, Restaurace
Radnice (20:00; hrají Blučiňáci)
2.3. Ostatkový průvod
Kde: Telnice (13:00)
2.3. Hasičské ostatky
Kde: Tvarožná
2.3.
Ostatkový
průvod
s pochováváním basy; Retro
zábava – sportovní akademie
Kde: Viničné Šumice (hrají
Rančeři)
2.3. Zabíjačkové hody ve
Třetím poločasu
Kde: Želešice (11:00)
3.3. Maškarní dětský ples
Kde: Kobylnice, sokolovna
3.3. Pozorské ostatky
Kde: Pozořice (14:00)
3.3. Masopustní průvod
Kde: Šlapanice, Masarykovo
náměstí (15:00)
3.3. Krojované ostatky
Kde: Telnice, sál orlovny
(17:00)
5.3. Přebor Řícmanic ve
stolním tenise
Kde: Řícmanice, cvičebna TJ
Sokol (18:00)
6.3. Výchova je IN – škola
úspěšného rodiče 3. setkání
Kde:
Sokolnice,
ul.
Masarykova č. p. 35 (19:30)
6.3. Popeleční středa
Kde:
Šlapanice,
kostel
Nanebevzetí Panny Marie
(18:00)
7.3.
Jarní
prožitkový
workshop
Kde:
Sokolnice,
ul.
Masarykova č. p. 35 (18:00)
7.3. Bedřichovický zimní
pohář v pétanque

Kde: Šlapanice, kulturní dům
Bedřichovice (17:30)
8.3. Kurz křesťanských církví
Kde: Bílovice nad Svitavou
(18:15)
9.3. Kurz první pomoci
v Občanském centru
Kde: Hostěnice
9.3. Moravany lyžují –
jednodenní lyžařský zájezd
do rakouských hor
Kde: Moravany
9.3. Cestovatelská beseda
s promítáním
Kde: Prace, velký sál KD
(17:30)
9.3. Kávový workshop
Kde:
Sokolnice,
ul.
Masarykova č. p. 35 (10:00)
9.3. Indoor turnaj v pétanque
– dospělí
Kde: Šlapanice, kulturní dům
Bedřichovice (9:30)
9.3. Derniéra výstavy Očima
ženy
Kde: Šlapanice,
Muzeum
(14:00)
9.3. Futsalový turnaj o pohár
starosty obce
Kde: Telnice, sportovní hala
(8:30)
10.3. Pexesový turnaj
Kde: Prace, velký sál KD
(14:00)
10.3.
Dětský
Maškarní
karneval
Kde: Silůvky, sál sokolovny
(14:30)
10.3. Házená muži II. Liga
Telnice – Juliánov
Kde: Telnice
12.3. Pravidelné setkání
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Klubu aktivních seniorů
Kde: Telnice
14.3. Bedřichovický zimní
pohár v pétanque
Kde: Šlapanice, kulturní dům
Bedřichovice (17:30)
15.3. Zájezd pro seniory Pardubice
Odkud: Telnice
15.3. Večerní tvoření v
Občanském centru – hrníčky
Kde: Hostěnice
15.3. Rybářský ples
Kde: Moravany
16.3. Taneční přehlídka ZUŠ
Kde: Pozořice, Dělnický dům
16.3. Setkání s písničkou
Kde: Prace, pohostinství v KD
(16:00)
16.3. Amatérské divadlo
Škeble z Lanškrouna
Kde:
Řícmanice,
sál
Restaurace
U
Lajcmanů
(18:00)
16.3. Telnický bazárek
Kde: Telnice
17.3. Vítání jara na Jelenici
Kde: Pozořice, Chata na
Jelenici
21.3. Bedřichovický zimní
pohár v pétanque
Kde: Šlapanice, kulturní dům
Bedřichovice (17:30)
22.-23.3. Divadlo
Kde: Blažovice, KD
22.3. Světluškový průvod na
vítání jara
Kde: Kobylnice
23.3. Prasátko - turnaj ve
stolním tenise (čtyřhry)
Kde: Hostěnice
23.3. Aerobic master class
Kde: Jiříkovice, Orlovna
23.3. Turnaj v badmintonu
Kde: Kobylnice
23.3. Stopa – Vyřeš zločin!,
Četníci (nejen) ze Šlapanic –
výstava
Kde: Šlapanice, Muzeum
23.3. Ples základní školy
Kde: Šlapanice, sokolovna
(20:00)
23.3. Hromadné očkování psů
Kde: Telnice, parkoviště u
sokolovny (15:00)
23.3. Turnaj v kuželkách
smíšených dvojic
Kde: Telnice

23.3. Josefská zábava U
Kulaté
Kde: Želežice (20:00)
24.3. Dětský maškarní bál
Kde: Pozořice, Dělnický dům
24.3. Zájezd na koupání do
termálních
lázní
Györ
v Maďarsku
Odkud: Sokolnice
24.3. Házená muži II. liga
Telnice – Bohunice
Kde: Telnice
26.3. Divadelní přednáška
Senior bez nehod; Pravidelné
setkání
Klubu
aktivních
seniorů
Kde: Telnice
29.3. Čteme dětem – Noc
s Andersenem
Kde:
Sokolnice,
ul.
Masarykova č. p. 35 (18:00)
30.3. Vepřové hody
Kde: Kobylnice
30. 3.
Velikonoční
turnaj TJ Sokol – basket U10
Kde: Podolí
30.3. Velikonoční keramická
dílna II.
Kde:
Sokolnice,
ul.
Masarykova č. p. 35 (9:00)
30.3. Jarní burza
Kde: Šlapanice, ZŠ (9:00)
30.3. Dívčí olympiáda
Kde: Telnice
31.3.
Nebodovaná
ochutnávka vín
Kde: Moravany
31.3. Divadlo Tramtárie – O
pračlovíčkovi
Kde:
Sokolnice,
ul.
Masarykova č. p. 35 (14:00)
31.3. Triatlon 1. Kolo
Kde: Šlapanice, ZŠ (9:30)
DUBEN
2.4. Den otevřených dveří
v MŠ
Kde: Pozořice, MŠ (8 – 16:00)

6.4. Jarní úklidový den
Kde: Kobylnice
6. 4.
TFA pro děti
a mládež
Kde: Podolí
6.4. Velikonoční jarmark a
dílna
Kde: Pozořice, orlovna, areál
V Zámku
6.4 Ukliďme Česko – obecní
brigáda
Kde: Prace
6. 4. 2019 Uklidíme Česko,
uklidíme Silůvky a okolí,
táborák s opékáním buřtů
Kde: Silůvky, táborák: hřiště
Pod Lipami
6.4. Polsko – za nákupy
Odkud: Sokolnice
6.4. Ukliďme Česko
Kde: Šlapanice, městský park
(9:00)
6.4. Ukliďme Česko; Brigáda
v MŠ
Kde: Telnice
7.4. Velikonoční tvoření
Kde: Hostěnice
7.4. Setkání s důchodci
Kde: Jiříkovice
7. 4.
ML TFA
Podolí (dospělí)
Kde: Podolí
7.4. Brigáda na hřišti Pod
Lipami
a
v okolí
(vč.
občerstvení)
Kde: Silůvky (8:00)
7.4. Vynášení Smrtky
Kde: Šlapanice, Masarykovo
náměstí (15:00)
7.4. Házená muži II. liga
Telnice – HBC Olomouc 1966
Kde: Telnice
7.4. Vítání jara s vynášením
smrtky
Kde: Telnice
9.4. Pravidelné setkání Klubu
aktivních seniorů
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Kde: Telnice
12. 4. Kurz křesťanských
církví
Kde: Bílovice nad Svitavou
(18:15)
12.4. Sportovní zábava
Kde: Moravany
12.4.
Šlapanický
vlk
Moravským krasem, dogtrekking
Kde: Šlapanice, Kynologický
klub (7:00)
13.4. Osmý jarní úklid obce
Kde: Jiříkovice
13.4.
Uzlovací
soutěž
mladých hasičů
Kde: Kobylnice
13.4.
Šlapanický
vlk
Moravským krasem, dogtrekking
Kde: Šlapanice, Kynologický
klub (7:00)
13.4.
Prezentace
vín
jihomoravských vinařů
Kde: Šlapanice, kulturní dům
Bedřichovice (14:00)
13.4. Velikonoční tvoření
Kde: Šlapanice, Masarykovo
náměstí (15:00)
13.4. Jihomoravské bicyklení
– seminář
Kde: Telnice
13.4. Ukliďme Telnici
Kde: Telnice
14.4. 32. výstava vín
Kde: Želešice, vinařský klub
v Cukrárně U Kulaté (13:00)
14.4. Jarní běžecké závody
LSD 2019
Kde: Pozořice (od 8:00)
14.4.
Svěcení
ratolestí,
Květná neděle
Kde: Šlapanice, Masarykovo
náměstí (8:45)
14.4. Seminář Práce s dětmi a
mládeží
Kde: Telnice
14. 4.
Velikonoční
výstava
Kde: Podolí
17.4. Zápis do Dětského
lesního klubu Stromík
Kde: Pozořice, DLK Stromík
18.-20.4. Velikonoční hrkání
Kde: Blažovice, farnost
18.-20.4. Velikonoční hrkání
Kde: Kobylnice
19.4. Velkopáteční obřady

Kde:
Šlapanice,
kostel
Nanebevzetí Panny Marie
(15:00)
19. - 20.4 Hrkání ulicemi
Telnice
Kde: Telnice
20.4. Velikonoční zábava
Kde: Hostěnice
20.4. Pletení pomlázek
Kde: Moravany
20.4. Velikonoční obřady
Kde:
Šlapanice,
kostel
Nanebevzetí Panny Marie
(21:00)
21.-22.4. Velikonoce
Kde: Blažovice, farnost
21.4. Pomlázková zábava
Kde: Šlapanice, kulturní dům
Bedřichovice (20:00)
23.4. Pravidelné setkání
Klubu aktivních seniorů
Kde: Telnice
24.4. Pietní akt – 74. výročí
osvobození
Kde: Práce
24.4. Výročí osvobození
Šlapanic
Kde:
Šlapanice,
pomník
osvoboditelů
25.4. Melodie stále zelené
Kde: Šlapanice, sokolovna
(17:00)
26. – 27.4. Sbírka farní charity
Kde: Pozořice, farní dvůr
27.4. Vítání ptačího zpěvu
Kde: Jiříkovice
27.4. Farmářské trhy
Kde: Moravany
27. 4.
43.
ročník
Turnaje osvobození TJ Sokol
- basket U 12
Kde: Podolí
27.4.
Country bál se
skupinou Experiment
Kde: Pozořice, Dělnický dům
(20:00)
27.4. Obecní zabíjačkové

hody
Kde: Prace
27.4. Šachová simultánka
Kde: Šlapanice, Restaurace
Radnice (10:00)
27.4. Jihomoravské bicyklení
Kde: Telnice
27.4. Sběr železného šrotu
Kde: Telnice
27.4.
Rybářské
závody
(pouze za příznivého počasí)
Kde: Telnice
27.4. Guláš fest
Kde: Želešice (11:00)
28.4. Den Země
Kde: Hostěnice
28.4. Cyklozávody pro děti
Kde: Pozořice, areál V Zámku
před orlovnou
28.4. Triatlon 2. kolo
Kde: Šlapanice, ZŠ (9:30)
28.4. Čaj o páté
Kde: Telnice
28.4. Házená muži II. liga
Telnice – TJ Sokol Kostelec n.
H. – HK
Kde: Telnice
28.4. Pietní akt
Kde: Telnice
30.4. Pálení čarodějnic
Kde: Hostěnice
30.4. Čarodějnice
Kde: Jiříkovice
30.4. Čarodějnický rej
Kde: Kobylnice, výletiště před
sokolovnou
30.4. Pálení čarodějnic
Kde: Moravany
30. 4.
Pálení
Čarodějnic
Kde: Podolí
30.4. Pálení čarodějnic
Kde: Šlapanice, městský park
(17:00)
30.4.
Obecní
pálení
čarodějnic
Kde: Želešice, areál hřiště TJ
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Viktoria (17:00)
KVĚTEN
1.5.
Flora
Kroměříž
–
návštěva
zahrádkářské
výstavy
Odkud: Sokolnice
4.5. Hasičské hody
Kde: Blažovice, KD
4.5.
Nohejbalový
turnaj
dvojic
Kde: Jiříkovice, hřiště TJ Sokol
4.5. Sběr železného šrotu
Kde: Kobylnice
4.5. Polsko – za nákupy
Odkud: Sokolnice
4.5. Tenisový turnaj pro
místní hráče
Kde: Telnice
7.5. Svátek matek
Kde: Blažovice, KD (org. MŠ)
8.5. Pardubice – prohlídka
zámku, muzea
Odkud: Sokolnice
8.5. Jihomoravské bicyklení –
rodiny s dětmi
Kde: Telnice
8.5. Střelby v remízku
Kde: Telnice
10. 5. Kurz křesťanských
církví
Kde: Bílovice nad Svitavou
(18:15)
10.5. Svátek matek
Kde: Blažovice, KD (org. ZŠ)
11.5. Turnaj v pétanque
Kde: Jiříkovice, hřiště TJ Sokol
11.5. Kuličkiáda
Kde: Šlapanice
11.5. Férová snídaně muzeum
Kde: Šlapanice
11.5. Házená muži II. liga
Telnice – TJ Dolní Cerekev
Kde: Telnice
11.5. Sběr suti a pneumatik
Kde: Telnice
11.5. Bítečan v poločasu
Kde: Želešice, Restaurace Třetí
poločas (18:00, hraje houslová
muzika Bítešan)
12.5. Den matek
Kde: Šlapanice
12.5. Závod agility
Kde: Šlapanice
12.5. Den rodiny
Kde: Hostěnice
12.5. Oslava Dne matek a
Dne otců
Kde: Kobylnice

12.5. Besídka ke dni matek
Kde: Telnice
12.5. Koncert k Svátku matek
Kde: Tvarožná
14.5. Pravidelné setkání
Klubu aktivních seniorů
Kde: Telnice
15.5. Sběr suti a pneumatik
Kde: Telnice
16.5. Besídka ke Dni matek
Kde: Silůvky, orlovna
16.5. Pohádkový muzikálek
Zvířátka a loupežníci
Kde: Šlapanice, kinosál ZŠ
(17:00)
16.5. Kurz první pomoci
Kde:
Telnice,
zasedací
místnost OU (17:00)
17.5. Večerní tvoření v
Občanském
centru
dekorace do domu
Kde: Hostěnice
17.5.
Besídka ZŠ
Podolí ke Dni matek
Kde: Podolí
17.5. Tvoření
Kde: Telnice
18.5. Losovaný tenisový
turnaj
Kde: Jiříkovice, sportovní areál
18.5. Společná přehlídka
kroužků
Kde: Moravany
18. 5.
Pouťová
zábava
Kde: Podolí
18. 5.
Pouťový
turnaj basketbalových nadějí
SK Renocar Podolí
Kde: Podolí
18.5. Noc šatlavy
Kde: Šlapanice
18.5. Muzejní noc
Kde: Šlapanice
18.5. Sběr suti a pneumatik
Kde: Telnice
18.5. Volejbalový turnaj
Kde: Telnice
18.5. Krojované slavnosti
s dechovou
hudbou
Bivojanka při výročí narození
kapelníka Julia Antoše
Kde: Tvarožná
19.5. Cykloodpoledne pro
děti
Kde: Kobylnice
19.5.
Podolská
pouť
Kde: Podolí

19.5. Oslava 100 let Jednoty
Orel Silůvky
Kde: Silůvky, orlovna (14:30)
19.5. Triatlon 3. Kolo
Kde: Šlapanice
19.5. Koncert v Šatlavě –
Josef Klíč
Kde: Šlapanice
19.5. Demontáž sportovní
haly
Kde: Telnice
23.5. Hygienické minimum
Kde:
Telnice,
zasedací
místnost OÚ (17:00)
24.5.
Lehkoatletická
olympiáda TJ Sokol
Kde: Podolí
24.5.
Rodinné
divadelní
odpoledne
Kde: Pozořice, Axmannova
hájenka
24.5. Noc kostelů
Kde:
Šlapanice,
kostel
Nanebevzetí Panny Marie
(20:00)
25.5., 26.5. Divadlo
Kde: Blažovice, KD (org.
Divadlo Blaženka)
25.5. Fotbalový turnaj dětí a
dospělých
Kde: Jiříkovice
25.5. Farmářské trhy
Kde: Moravany
25.5.
Rodinné
divadelní
odpoledne
Kde: Pozořice, Axmannova
hájenka
25.5. Dětský den
Kde: Práce
25.5. Dětský den – Lov ryb na
jednu udici
Kde: Šlapanice
25.5. Hody v Bedřichovicích
Kde: Šlapanice – Bedřichovice
25.5. Charitativní akce DSO
Cezava
Kde: Telnice
25.5. RC Rallye – závody
modelů
Kde: Tvarožná
26.5. Sousedské hry
Kde: Kobylnice
26.5. Zájezd na koupání do
termálních
lázní
Györ
v Maďarsku
Odkud: Sokolnice
26.5. Pouť v Bedřichovicích
Kde: Šlapanice – Bedřichovice
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28.5. Pravidelné setkáná
Klubu aktivních seniorů
Kde: Telnice
31.5. Hračka v dřevě ukrytá,
Holubí pošta - výstavy
v muzeu
Kde: Šlapanice, Muzeum
31.5. Výstava ke 130 letům
JSDH
Kde: Šlapanice
31.5 – 2.6. Jihomoravské
bicyklení
Kde: Telnice
ČERVEN
1.6. Dětský den
Kde: Jiříkovice
1.6. Dětská olympiáda
Kde: Kobylnice, výletiště před
sokolovnou
1.6. Den dětí
Kde: Moravany
1.6.
Folklórní
rodinné odpoledne
Kde: Podolí
1.6. Silůvské motokolečko
Kde: Silůvky
1.6.
Turnaj
v pétanque
dvojice – mix
Kde: Šlapanice
1.6. Farní pouť do Křtin
Odkud: Šlapanice
1.6. Farní víkend
Kde: Šlapanice
1.6. Předhodové posezení
s písničkou
Kde: Želešice (20:00)
2.6. Atletický čtyřboj
Kde: Silůvky, hřiště Pod Lipami
2.6. Farní víkend
Kde: Šlapanice
2.6. Den dětí
Kde: Telnice
2.6.
Soutěž
hasičských
družstev O putovní pohár
zastupitelstva obce
Kde: Tvarožná
7. – 9.6. Vorvani jedou na
vodě
Kde: Telnice
8.6. Léto Hostěnice 2019 hudební festival + sraz
veteránů na Pastviskách
Kde: Hostěnice
8.6. Florbalový turnaj
Kde: Jiříkovice, hřiště za
obecním úřadem
8.6. Odpoledne při dechovce
(Dechová hudba Zlaťanka)

Kde: Kobylnice, výletiště před
sokolovnou
8.6. Exhibice v házené
Kde: Moravany
8.6.
Podolí žije
sportem
Kde: Podolí
8.6. Turnaj v pétanque – děti
Kde: Šlapanice
8.6. Hasičina – nejen dřina
Kde: Šlapanice
8.6. Letní noc
Kde: Šlapanice
8.6. Zájezd do Poysdorfu
Odkud: Želešice (10:00)
8.6.
Dětský
den
na
myslivecké chatě
Kde: Želešice (13:00)
9.6. Farní den
Kde: Blažovice, kostel a okolí
9.6. Volejbalový turnaj na
Pastviskách
Kde: Hostěnice
9.6. Královničky
Kde: Telnice
10.6. Královničky
Kde: Šlapanice
11.6. Pravidelné setkání
Klubu aktivních seniorů
Kde: Telnice
14.6. Výlet do ZOO Vyškov
Odkud: Telnice
15.6. Třetí ročník okrskové
soutěže mladých hasičů
Kde: Kobylnice
15.6.
Jezerské odpoledne
pivních znalců
Kde:
Pozořice,
areál
Dělnického domu
15.6. Florbal OPEN AIR pro
děti
Kde: Šlapanice
15.6. Výlet do ZOO
Odkud: Telnice
15.6. Obecní hody
Kde: Tvarožná
16.6. Farní pouť do Křtin
Kde: Pozořice
16.6. Po Šlapkách
Kde: Šlapanice
21.6. Pivní slavnosti
Kde: Šlapanice
22.6. Turnaje Kuňava Cup a
Kuňava Beach
Kde: Kobylnice
22.6.
Mužácké
hody
Kde: Podolí
22.6. Minisraz rodáků 2019

Kde: Silůvky, náves
22.6. Letní karneval
Kde: Šlapanice
22.6. Hodové posezení u
cimbálu
Kde:
Telnice,
veřejné
prostranství u Šatlavy (19:00)
22.6. X. obnovené Krojované
hody
Kde: Želešice (9:00; hraje
Trnkovjanka)
23.6. Hostěnický sedmiboj
Kde: Hostěnice
23.6.
XXXVII. Ročník
hasičské soutěže o pohár
zastupitelstva městyse
Kde:
Pozořice,
areál
fotbalového hřiště
23.6. Boží tělo
Kde: Šlapanice
23.6. Krojované hody 2019
Kde: Telnice
24.6. Ženáčské hody
Kde: Telnice, Růžová ul.
(19:00)
25.6. Pravidelné setkání
Klubu aktivních seniorů
Kde: Telnice
28.6. Ukončení školního roku
Kde: Jiříkovice
28.6. Loučení se školou
Kde: Pozořice, farní dvůr
29.6. Krojovaná zábava-pouť
Kde: Blažovice, KD
29.6. Turnaj v pétanque
Kde: Telnice
29.6.
Vozatajské
hoby
závody
Kde: Telnice
29.6. Nohejbalový turnaj
dvojic
Kde: Jiříkovice, hřiště TJ Sokol
29.6. Rosťův country večer
Kde: Šlapanice
29. - 30.6.
Sportovní
den dětí s turnajem mladších
žáků a přípravek FK Podolí
Kde: Podolí
30.6. Pouť Blažovice
Kde: Blažovice, kostel
30.6. Zájezd na koupání do
termálních
lázní
Györ
v Maďarsku
Odkud: Sokolnice
30.6. – 9.7. Orelský tábor
Kde: Telnice
ČERVENEC
3.7. Prázdniny s pétanque
Kde: Šlapanice
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5.7. - 13.7. Pěší pouť
Kde: Blažovice
5., 6. a 7.7. Divadlo na Hlíně
Kde: Silůvky, Hlína – lesní
divadlo
6. – 13.7. Ministrantský tábor
Kde: Telnice
7. – 10.7. Promítání letního
kina
Kde: Telnice
8.- 12.7.
KBN miniprázdninový
příměstský
basketbalový kemp pro děti
6-12 let
Kde: Podolí
10.7. Prázdniny s pétanque
Kde: Šlapanice
13.7. Autobusový zájezd
Odkud: Blažovice (org.
farnost)
13.7. Letní kino
Kde: Jiříkovice, sportovní areál
13.7. AC Napoleon Cup 2019
Kde: Práce
13.7. Retrovečer
Kde: Šlapanice
14. – 20.7. Dětský tábor Draci
z Tenneessee; Tábor dívčí
scholy
Kde: Telnice
15.- 19.7.
KBN junior prázdninový
příměstský
basketbalový kemp pro děti
13 - 18let
Kde: Podolí
15. – 19. 7. Letní hlídání dětí
Kde: Telnice
17.7. Prázdniny s pétanque
Kde: Šlapanice
19.7. Večerní tvoření v
Občanském centru - leptané
skleničky na víno
Kde: Hostěnice
20.7. Sečení mokřadní louky
Kde: Pozořice, okolí chaty
Jelenice
21. – 27.7. Dětský tábor Draci
z Tenneessee
Kde: Telnice
22. – 26.7. Letní hlídání dětí
Kde: Telnice
24.7. Prázdniny s pétanque
Kde: Šlapanice
26.7. Stavění máje
Kde: Silůvky, sokolovna
27.7 – 3.8. Orelský tábor

Kde: Blažovice
27.7. Anenská zábava
Kde: Hostěnice
27.7
–
28.7.
Tradiční
jiříkovské hody
Kde: Jiříkovice
27.7. Anenské hody
Kde: Silůvky, sokolovna
27.7.
Archeologie
pro
každého – muzeum
Kde: Šlapanice, Muzeum
28.7. Tradiční bohoslužba u
kaple sv. Anny
Kde: Hostěnice
28.7. Hodová mše u zvoničky
Kde: Silůvky, u zvoničky
29.7. – 2.8. Letní hlídání dětí
Kde: Telnice
31.7. Prázdniny s pétanque
Kde: Šlapanice
SRPEN
3.8. Jezerský gulášový kotlík
2019
Kde: Pozořice, areál
Dělnického domu
3. a 4.8. Divadlo na Hlíně
Kde: Silůvky, Hlína – lesní
divadlo
3.- 10.8. Basketbalové
soustředění TJ Sokol Biskupice
Kde: Podolí
4.8. Jezerská pouť – mše
svatá
Kde: Pozořice, Jezerská
zvonička
5. – 9.8 Orelský florbalový
camp
Kde: Šlapanice
5., 6.8. Tvaroženská
olympiáda pro děti a mládež
Kde: Tvarožná
8.8. Letní kino
Kde: Tvarožná
9. – 11.8. Tradiční hody
Kde: Kobylnice, výletiště před
sokolovnou
8.8. Diskotéka
Kde: Tvarožná
10.8. Letní kino
Kde: Jiříkovice, sportovní areál
10. – 11.8. Nohejbalový
turnaj Tenneessee CUP IX.
Kde: Telnice
10.8. Hudební předpouťouvý
večer

Kde: Tvarožná
11.8. Muzeum slaví 85.
Narozeniny
Kde: Šlapanice, Muzeum
11.8. Tvaroženská pouť
Kde: Tvarožná
16.8.
87.
šlapanické
slavnosti, stavění máje, letní
noc
Kde: Šlapanice
17.8. Hostěnické párové hody
Kde: Hostěnice
17.8. Turnaj v minikopané
Kde: Jiříkovice, hřiště TJ Sokol
17.8.
87.
šlapanické
slavnosti,
letní
výstava
zahrádkářů
Kde: Šlapanice
18.8. Slaměný muž
Kde: Jiříkovice, hřiště TJ Sokol
18.8. Tradiční pozořická pouť
Kde: Pozořice, ul. V Zámku
18.8.
87.
šlapanické
slavnosti;
poutní
mše
v parku;
letní
výstava
zahrádkářů
Kde: Šlapanice
21. – 25.8. Cyklozájezd
Odkud: Kobylnice
24.8. II. ročník Veterán Bus
Kříž
Kde: Telnice
25.8.
Závod
v požárním
útoku O pohár starosty SDH
Tvarožná
Kde: Tvarožná
28.8. Ahoj léto!
Kde: Šlapanice
30.8. Kácení máje
Kde: Kobylnice
30.8. Pohádková cesta
Kde: Pozořice, les, hřiště
Oulehla
30.8. Ahoj léto!
Kde: Šlapanice
31.8. – 1.9. Místní výstava
chovatelů
Kde: Jiříkovice, areál Panského
dvora
31.8.
Babské hody
Kde: Podolí
31.8. Folklorní den; Střelby
v remízku
Kde: Telnice
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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
Mgr. Bc. Andrea Sluštíková
Manažerka DSO Šlapanicko
Pověřenkyně GDPR
E-mail: slustikova@slapanice.cz
Telefon: 774 088 430

Mgr. Miroslava Poštolková
Odborné dotační poradenství
Pověřenkyně GDPR
E-mail: postolkova@dsoslapanicko.cz
Tel.: 774 149 350

RNDr. Filip Chvátal Ph.D.
Koordinátor projektů cyklostezek
E-mail: chvatal@slapanice.cz
Telefon: 731 066 513

Členské obce DSO:
Babice nad Svitavou

Pozořice

Bílovice nad Svitavou

Práce

Blažovice

Rebešovice

Hostěnice

Řícmanice

Jiříkovice

Silůvky

Kobylnice

Sivice

Kovalovice

Sokolnice

Modřice

Šlapanice

Moravany

Telnice

Nebovidy

Tvarožná

Ostopovice

Velatice

Podolí

Viničné Šumice

Ponětovice

Želešice

WWW.DSOSLAPANICKO.CZ
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