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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vítáme Vás opět po létě nad stránkami
Informačního
zpravodaje
Dobrovolného
svazku obcí Šlapanicko. V uplynulém půlroce
se v našem Svazku a jeho obcích událo vícero
změn. Mezi ně patří skutečnost, že se Svazek
rozrostl o další členskou obec, a to o Ochoz u
Brna, která má zájem o naše poskytované
služby – více informací o jejím přistoupení a o
obci samotné na str. 3. Další velmi
významnou novinou je pak zahájení stavby I.
etapy cyklostezek na Šlapanicku, kterou
můžete zaznamenat při pohybu ve
Šlapanicích, v Ponětovicích, Kobylnicích či
v Sokolnicích. Většina stavebních prací by zde
měla proběhnout ještě v tomto roce. Věříme,
že se na zprovoznění stezky těšíte stejně jako
my a že případné komplikace Vašeho pohybu
v tomto území v průběhu stavby budou co
nejmenší. Více informací se dočtete na str. 6
až 7. Příjemným oživením práce Svazku je i
vytvoření propagačních materiálů DSO
Šlapanicko, na který jsme získali dotaci
z Jihomoravského kraje. Doufáme, že
výsledné produkty budou pro Vás přínosem.
Pro více informací si neváhejte přečíst
následující stránky. Přejeme Vám příjemné
čtení a úspěšný začátek podzimu roku 2019.
Vaše DSO Šlapanicko

Výstavba I. etapy cyklostezek na Šlapanicku zahájena
– úsek D2 Slatina - Šlapanice

OBSAH A INFORMACE O DSO V KOSTCE


Úvod o DSO a projektu Center společných služeb - str. 2



Střípky z dění ve Svazku – str. 3 až 5



Projekty cyklostezek – str. 6 až 7



Událo se v našich členských obcích – str. 8 až 11



Dotační možnosti – občané a podnikatelé – str. 12 až 13



Dotační možnosti – obce – str. 14



Kalendář akcí v regionu – str. 15 až 20



Kontaktní údaje DSO Šlapanicko – str. 21

Úvod o DSO a projektu Center společných služeb v kostce
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (dále jen DSO či Svazek) vznikl v roce 2015 především za účelem
možnosti výstavby bezpečných stezek pro cyklisty v tomto území. Tento cíl se pomalu, ale jistě daří
postupně naplňovat. Kromě tématu cyklostezek se Svazek zabývá dalšími oblastmi jako zpracování
dotací pro členské obce, zpracování strategických dokumentů, metodická činnost GDPR a další
odborné poradenství, sledujícími jak rozvoj DSO samotného, tak především i jeho obcí. V současné
době čítá již 27 obcí ležících v okolí Brna, resp. ve správním obvodu ORP Šlapanice.
Fungování Dobrovolného svazku obcí 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 ve
spolufinancování provozu Svazku z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu zaměstnanost a státního rozpočtu, ale zejména v metodické a administrativní podpoře.
Cílem projektu CSS 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 na svých webových 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!
Tým DSO/CSS
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STŘÍPKY Z DĚNÍ VE SVAZKU
 Obec Ochoz u Brna – nová členská obec DSO Šlapanicko
Ochoz u Brna leží 10 km severovýchodně od Brna. Část správního území obce náleží do chráněné
krajinné oblasti Moravský kras a do přírodní rezervace Říčky. Ochoz u Brna obklopují z většiny stran
lesy. Jedná se původně o dvě sloučené obce (Ochoz-Obce). První písemná zmínka o Ochozi pochází
z roku 1237, o Obcích pak 1261. Název Ochoz u Brna užívá obec od 1. 1. 1951. K 1. 1. 2019 bylo k
trvalému pobytu přihlášeno 1437 obyvatel.
Za těmito strohými statistickými daty se skrývá aktivní obec, která kulturně i sportovně žije
(nedávno se zde konaly babské hody, den kostelů, dětský den a OchozFest, Slámafest aj.),
systematicky buduje infrastrukturu v obci a nezapomíná přitom na komunitní život svých obyvatel,
na tradice, ale třeba i na turisty. To vše se snaží prostřednictvím svých projektů nebo projektů
místních spolků podporovat. Obec využila možnosti přistoupení k Dobrovolnému svazku obcí
Šlapanicko, ve kterém jsou již okolní obce např. Řícmanice, Bílovice, Babice nebo Hostěnice. Nyní
může i Ochoz využívat administrativního a „úřednického“ zázemí, které svazek poskytuje pro
všechny obce, kterých je nyní už 27. Tím je například dotační poradenství, otázky ohledně GDPR
nebo jiné poradenství související s výkonem funkce starosty a zastupitelstva obce. Těsně po
přistoupení, což proběhlo na konci května letošního roku, se obec připojila k žádosti o dotaci na
pasporty prostřednictvím DSO, kde byly pro obec výhodnější podmínky, než kdyby žádala
samostatně.

Ochoz u Brna - nově přistoupená členská obec DSO Šlapanicko (archiv obce)

 Nové propagační materiály DSO Šlapanicko
Logo svazku, mapa a video obcí z dronu. To jsou nově připravované propagační materiály
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, který vznikl v roce 2015 a dosud žádným společným
materiálem ani logem nedisponoval. Nebude se jednat o běžnou mapu, ale takovou, která bude
obohacená o jedinečné, avšak málo známé a málo navštěvované lokality, např. netradiční stavby,
vyhlídkové cesty, zajímavé restaurace apod. Cílem je představit svazek prostřednictvím všech 27 obcí
tak, aby probouzel v člověku chuť dál tento region objevovat. Vše bude dostupné na novém webu
www.objevteslapanicko.cz, který bude funkční přibližně v listopadu. Stejně tak i mapa, do které
budou moct obce ještě zasáhnout a konečnou podobu do konce roku upravit. O chystaných
materiálech budou i informace na facebooku a ve zpravodajích jednotlivých obcí. Projekt finančně
podpořil Jihomoravský kraj prostřednictvím dotace z Programu rozvoje venkova JMK částkou 100 tis.
Kč.
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STŘÍPKY Z DĚNÍ VE SVAZKU
 Setkání starostů a Valná hromada v šumickém pivovaru
Tradiční, již 6. setkání starostů proběhlo k příležitosti konání
13. Valné hromady DSO Šlapanicko dne 30. 5. 2019 od 10.
hodin, tentokrát netradičně v Hradské restauraci a Pivovaru
Vildenberg ve Viničných Šumicích. V tomto neformálním
prostředí se zajištěným občerstvením si tak starostové
členských obcích mohli vyslechnout informace o aktuálním
dění v DSO a v příjemném naladění rozhodovat o potřebných
záležitostech. Na konci programu pak měli zúčastnění
možnost absolvovat prohlídku pivovaru, a to i s ochutnávkou
zde vyráběného piva. Děkujeme tímto Hradské restauraci a Pivovaru, že nám setkání v těchto
prostorách umožnili uskutečnit!
Z hlediska obsahové stránky Setkání starostů byly ze strany pracovníků DSO zrekapitulovány
aktivity Svazku, analýza přínosů a okomentovány budoucí záměry. Rovněž byly popsány pokroky
v jednotlivých etapách projektů cyklostezek, prezentovány byly i dotace, které DSO podalo pro
členské obce i pro Svazek samotný za poslední období a došlo také k okomentování dotace z
programu OPZ, která byla připravována k červnovému podání. Opětovně byla členským obcím ze
strany Svazku nabídnuta možnost zpracování žádostí o dotaci z PRV JMK a dalších aktuálních
dotačních titulů. Z poskytovaných služeb bylo rovněž vyzdviženo dotační poradenství, které
pracovnice CSS průběžně během roku plní a o které je ze strany starostů obcí zájem. Dotační agenda
byla na setkání starostů rozebrána i v analýze přínosůKromě uvedeného DSO Šlapanicko zajišťuje či
zprostředkovává bezplatnou možnost účasti na seminářích o dotačních možnostech nebo seminářích
pro zastupitele obsahujících témata z oblasti veřejné správy. Okomentováno bylo i Nařízení GDPR, od
jehož zavedení uběhl již rok a v jehož rámci je novinkou česká adaptace tohoto nařízení do
zákonného znění. Dle znění nového zákona byly mj. obce a jejich příspěvkové organizace oproštěny
od sankcí. Kromě metodické činnosti v rámci GDPR Svazek dále zajišťuje tvorbu strategických
dokumentů pro obce, pravidelně vydává tento Informační zpravodaj, jehož součástí je i aktualizace
Veřejných služeb CSS – seznam školských a zdravotnických zařízení a poskytovatelů sociálních služeb
v rámci DSO. Aktuální verze je k nalezení na našem webu https://www.dsoslapanicko.cz/. Seznam
zdravotnických zařízení zahrnuje i ordinační hodiny lékařů. (V případě zjištěných nesrovnalostí
v tomto dokumentu oproti skutečnosti nás však neváhejte kontaktovat!)
Kromě informování o činnosti Svazku a
výstupech analýzy přínosů bylo na programu
Setkání starostů a Valné hromady i schválení
Dodatku č. 3 ke smlouvě o vzájemné
spolupráci při realizaci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“ ze dne 13. 6. 2016.
Tento dodatek zajišťuje pokračování projektu
Center společných služeb i ve druhém
pololetí roku 2019.
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STŘÍPKY Z DĚNÍ VE SVAZKU
 Pracovníci CSS z Jihomoravského a Zlínského kraje navštívili
multifunkční centrum v Košíkách
Zaměstnanci dobrovolných svazků obcí Jihomoravského a Zlínského kraje zapojených do projektu
Center společných služeb v rámci svých pravidelných setkávání přijali tentokrát pozvání od
koordinátora CSS Jihomoravského a Zlínského kraje a starosty obce Košíky, pana Mgr. Jaroslava
Šlechty, do jeho obce. Místem setkání v poslední červencový den bylo multifunkční centrum obce
Košíky, jehož aktuální podoba a provoz je složen z osmi podaných žádostí o dotaci různých
dotačních titulů. Pro občany obce a pro širokou veřejnost jsou tak zde k dispozici služby jako
komunitní centrum, knihovna, muzeum, učebna neformálního vzdělávání, příměstské tábory, hřiště
a další. Zaměstnanci DSO si tak díky zdejší návštěvě kromě sdílení příkladů dobré praxe Svazků a
získání aktuálních informací o projektu CSS mohli prohlédnout kompletní prostory multifunkčního
centra, viděli tisk 3D tiskárny v učebně neformálního vzdělávání, ochutnali čerstvě pečený domácí
chléb a další místní speciality, a surový chléb si kromě toho mohli i zkusit vsadit do rozpálené pece.
Po plánovaném společném programu v multifunkčním centru byli zúčastnění přizváni k prohlídce
prostor místního obecního klubu, venkovního kulturního centra a sportoviště, vystavěného ve
skalnatém svahu. Pro zaměstnance DSO byla celá návštěva obce Košíky příjemným zpestřením a
načerpáním nové inspirace. V případě Vaší cesty do této krajiny v okrese Uherské Hradiště vřele
doporučujeme k návštěvě.

Multifunkčn
í centrum
Košíky
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PROJEKTY CYKLOSTEZEK
 Cyklostezky Šlapanicko 1. etapa: stavba zahájena!
Dlouhodobý cíl DSO Šlapanicko v podobě vystavění sítě bezpečných cyklistických stezek na území
obcí Svazku se začíná zdárně naplňovat. Po doložení pravomocného stavebního povolení bylo na
konci května vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany dotačního programu IROP. Výběrové
řízení na dodavatele stavby probíhalo již v předstihu, a proto mohla být v červnu podepsána smlouva
s vítězným dodavatelem stavebních prací, kterým se stala společnost Swietelsky stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno.
Výstavba první etapy cyklostezek tak byla úspěšně zahájena na začátku července tohoto roku, a to
na všech čtyřech realizovaných úsecích:
 D2 Slatina – Šlapanice
 D41 Ponětovice – Kobylnice
 R2 01 Kobylnice – Sokolnice
 R2 02 Sokolnice - Telnice
Nyní probíhají stavební práce nebo zkoušky a čištění terénu potřebné před samotnou výstavbou. Dle
plánovaného harmonogramu je předpokládáno provést většinu stavebních prací již v tomto
kalendářním roce.
Věříme, že především pro Vás, místní obyvatele, bude cyklostezka vítanou infrastrukturou, která
Vám poslouží k bezpečné dopravě do práce, škol či pro volnočasové aktivity. V roce 2020 se tak
můžete těšit na její zprovoznění.
Těm z Vás, kterým probíhající stavební práce způsobují dočasné nepohodlí např. kvůli zhoršenému
přístupu na svůj pozemek, se pak tímto omlouváme za nepříjemnosti. Zároveň však věříme, že je vždy
možné stavební práce zkoordinovat i s ohledem na Vaše potřeby. V případě, že byste měli na srdci
nějakou prosbu či problém při průběhu stavby, obraťte se na nás či přímo na pracovníky stavby,
děkujeme.

Přehledová situace 1. etapy – cyklostezky Šlapanicko (řešené úseky jsou vyznačeny růžovou barvou, vč. označení úseku) –
pokračování viz níže přehledky jednotlivých úseků
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 Další etapy cyklostezek
Z dalších etap cyklostezek za uplynulé období nastal posun především u úseků Jiříkovice – Blažovice,
Kobylnice – Prace, které měly být řešeny původně jako součást první etapy cyklostezek na
Šlapanicku. Pro tyto úseky byla podána společná žádost o dotaci do dotačního titulu na cyklostezky
IROP vyhlášeného ze strany ITI BMO. Žádost byla úspěšně zadministrována a nyní se čeká na
udělení pravomocného stavebního povolení, aby mohlo dojít k vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Etapa cyklostezek na Pozořicku pak má dokončenou dokumentaci pro územní rozhodnutí a
plánovány jsou další projekční práce.

UDÁLO SE V NAŠICH ČLENSKÝCH OBCÍCH
 Ostopovice se utkají o titul Evropského kvetoucího sídla v soutěži
Entente Florale Europe 2019
V sobotu 28. září 2019 se uskuteční vyhlášení výsledků soutěže Entente Florale v rakouském Haus im
Ennstal. Výsledky porota mezinárodní soutěže už zná, protože se přijela do obce 30. 6. podívat a
zhodnotila úsilí obce starat se o ekologii, zeleň a kvalitu veřejného prostoru. Letos jsou Ostopovice
v soutěži jediným českým zástupcem. Před dvěma lety v ní zlatou medaili získalo Brno.
O titul kvetoucího sídla letos v soutěži Entente Florale soutěží čtrnáct obcí a měst z Maďarska,
Německa, Itálie, Irska, Belgie, Nizozemska a České republiky. Tu zastupují Ostopovice na Brněnsku.
Nominaci vybojovaly loni v soutěži Vesnice roku, kde získaly Zelenou stuhu České republiky za
nejcitlivější přístup k životnímu prostředí.
„Ochrana krajiny, důraz na ekologii a kvalitu veřejného prostoru patří dlouhodobě mezi naše
priority. Podobné soutěže jsou dobrou motivací a příležitostí shrnout, co všechno už se udělalo a co
se dá ještě zlepšit,“ říká ostopovický starosta Jan Symon.
Veřejné budovy v obci mají zelené střechy, veškerý rostlinný odpad se kompostuje, v okolí vznikly
naučné stezky a v místní škole má pevné místo environmentální vzdělávání. Obyvatelé se na
kultivaci Ostopovic a jejich okolí aktivně podílejí, což v soutěži patří mezi významná kritéria.
Soutěž Evropských kvetoucích sídel každoročně vyhlašuje organizace „Association Européenne pour
le Fleurissement et le Paysage“ (AEFP), což je nevládní nezisková organizace se sídlem v Bruselu.
Projekt v roce 1975 iniciovaly dvě květinové velmoci – Francie a Velká Británie. Postupem času se
zapojovaly další země. Akce se přitom tematicky rozšiřovala. Nyní hodnotí také propagaci rozvoje
příznivého životního prostředí obcí a měst, tvorbu a rozvoj funkční sídelní zeleně, ale
také udržitelnost, společenský, kulturní a ekonomický život a míru zapojení veřejnosti.
Garantem české účasti je Ministerstvo životního prostředí a jejím organizátorem Společnost pro
zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (SZKT).
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UDÁLO SE V NAŠICH ČLENSKÝCH OBCÍCH
 Obec Velatice – vítěz Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku
Jihomoravského kraje 2019
Obec Velatice jde příkladem v péči o zeleň a životní prostředí v obci. I tak by se dalo stručně
charakterizovat ocenění, které obdržela obec Velatice od deseti členů komise v podobě Zelené
stuhy. Komisaři ocenili zejména rozsáhlou výsadbu v extravilánu obce, do které jsou zapojovány
místní spolky i běžní občané. Roste zde i tzv. alej života, do které přibude nový strom vždy, když se
narodí nový občánek.
Do soutěže o titul Vesnice roku Jihomoravského roku se letos přihlásilo 18 obcí. Vítězem a držitelem
Zlaté stuhy se staly Morkůvky na Hustopečsku. Obec Velatice se letos zúčastnila podruhé a kromě
Zelené stuhy získala i novou cenu Inovativní obec. Za tato ocenění obdržela finanční částku a
elektromobil na půl roku. S oběma oceněními obec postupuje do celostátního kola. V případě, že
zvítězí v oblasti péče o zeleň, postupuje do evropské soutěže Entente Florale Europe.

 Letošní dva ze tří mistrů rukodělné výroby jsou ze Šlapanicka
„Věřím, že letošní držitelé ocenění budou inspirací pro mladou generaci, aby se dále snažila vzácná
řemesla a dovednosti udržovat,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek při předávání ocenění Mistra tradiční
rukodělné výroby v sobotu 17. srpna 2019 u příležitosti konání jubilejního XX. ročníku festivalu
Slováckého roku v Kyjově.
Titul Mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje za rok 2019 udělila Rada
Jihomoravského kraje 18. dubna 2019 Marcele Hrabovské ze Želešic za kraslice zdobené slaměnou
intarzií, Romanu Slanému z Řícmanic za výrobu včelích klátů a Pavlu Petrželovi z Vracova za výrobu
malých cimbálů. Titul je spojen s finančním darem Jihomoravského kraje a převzetím pamětní
bronzové plakety z dílny akademického sochaře Miroslava Kováříka.
V letošním roce byly podány nominace na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje již poosmé. Regionální pracoviště pro lidovou kulturu Jihomoravského kraje
při Masarykově muzeu v Hodoníně přijalo tři nominační návrhy. Všichni nominovaní splnili
požadavky dané pravidly pro udělování titulu.
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Marcela Hrabovská – zdobí kraslice slaměnou intarzií
Pod rukama jí vznikají jedny z nejkrásnějších
kraslic. Marcela Hrabovská z Želešic u Brna pro
zdobení využívá malé kousky slámy – na jedno
vyfouknuté vejce jich spotřebuje i tisícovku.
„Nic si předem nemaluji, každé vajíčko si o svůj
vzor samo řekne,“ říká žena, která nad výrobou
jedné kraslice stráví klidně i šestnáct hodin.
Snaží se dodržovat tradiční postupy, namísto
razníků na slámu používá nůžky, a když
potřebuje vejce nabarvit, sahá po přírodních barvivech. „Slámu mi vozí přátelé z různých koutů
republiky, liší se v odstínech. Může být bílá, zlatá, hnědá i růžová,“ říká dvaašedesátiletá Marcela
Hrabovská.
Paní Marcela Hrabovská se vyučila prodavačkou a několik let pracovala v oboru. Od roku 1991
pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná. Do současnosti prodává vlastnoruční výrobky –
zpočátku kraslice zdobené voskovou reliéfní technikou, šitou krajku a ručně i strojově pletené
výrobky. Od roku 2016 pracuje jako dobrovolník v Etnografickém ústavu Moravského zemského
muzea.
Vajíčka zdobila paní Hrabovská od dětství, inspiraci
nacházela v dobových časopisech (Dorka, Ateliér
Květen). Později se zaměřila na kraslice zdobené
reliéfním voskem a slaměnou intarzií. Slaměné
kraslice vytvářela pouze pro nejbližší okruh svých
přátel. V rámci prodejních trhů se setkala s paní
Annou Dražilovou, která jí pomohla techniku
slaměné intarzie vypracovat. Od té doby se věnuje
pouze této slaměné technice. Svoji práci považuje
za nekomerční, nevytváří série stejných motivů na
hromadný prodej. Pracovní techniku předvádí na trzích, předváděcích akcích, ale i v rámci dílen pro
školy či vybrané skupiny. V případě předváděcích akcí používala jako oděv pracovní oděv německé
menšiny, která původně žila v Želešicích, jejím současném bydlišti. V posledním roce si po konzultaci
s odborníky z EÚ MZM nechala podle dobových fotografií ušít oděv pro starší ženy z Brněnska.
Roman Slaný - tradiční výroba včelích klátů
Pan Roman Slaný se k práci se dřevem doslal zcela přirozeně, když od dětství pomáhal otci v jeho
truhlářské dílně. V roce 2006 absolvoval na Střední odborné škole nábytkářské v Rosicích v oboru
Uměleckořemeslné zpracování dřeva. V roce 2009 vystudoval na Vyšší odborné škole restaurátorské
v Brně Restaurování nábytku a nadále se věnuje tomuto oboru ve své soukromé praxi. Od roku 2010
také vyučuje na Střední škole stavebních řemesel v Brně-Bosonohách v maturitním oboru
Uměleckořemeslné zpracování dřeva. V roce 2013 mu bylo Ministerstvem kultury ČR uděleno
Povolení k restaurování kulturních památek. Dále pořádá řemeslné kurzy pro širokou veřejnost se
zaměřením na řezbářství, truhlářství nebo restaurování.
V rámci své pedagogické činnosti na SŠSŘ v Bosonohách se opakovaně věnuje také projektu, ve
kterém své žáky seznamuje s výrobou moravských včelařských klátů, a předává jim tak znalosti a
dovednosti potřebné pro výrobu tohoto fenoménu lidového řezbářství. Kláty, které sám nebo spolu
se studenty vyrábí, jsou pak osazovány do krajiny a vracejí tak do ní prvek lidové kultury, který z ní
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postupem času vymizel. Roman Slaný velmi dbá na kvalitu a preciznost odváděné práce, zajímá se o
uchování a používání tradičních a historií ověřených postupů. Jeho kláty jsou nyní instalovány
v parcích u zámků v Rosicích a v Lednici a u muzea v Kobylí.
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI – OBČANÉ A PODNIKATELÉ
Pro občany nadále běží dotace, o kterých jsme Vás informovali v minulém vydání Informačního
zpravodaje:


PROGRAM PRO MLADÉ
- určený na poskytování zvýhodněného úvěru na bydlení, vyhlášený ze strany SFRB. Více
informací v minulém díle Zpravodaje či zde: http://www.sfrb.cz/programy-apodpory/program-pro-mlade/ nebo na informačním videu SFRB, dostupném zde:
https://www.youtube.com/watch?v=zK5bDQiBpfY&feature=youtu.be (název videa k
vyhledání „Program pro mladé – Státní fond rozvoje bydlení“).



NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
- program pro vlastníky rodinných domů, který umožňuje získat dotaci na výstavbu nebo
zateplení rodinného domu či moderní energetické systémy (termické či fotovoltaické,
rekuperace, tepelná čerpadla, výměna zastaralých kotlů na tuhá fosilní paliva). Více
informací v minulém díle Zpravodaje či na webu: https://www.novazelenausporam.cz/oprogramu/.



KOTLÍKOVÁ DOTACE
- dne 23. září bude v Jihomoravském kraji vyhlášena poslední vlna kotlíkových dotací.
Příjem žádostí bude probíhat od 24. října, a to elektronicky s následným doručením žádosti
včetně příloh v listinné podobě. Tato třetí vlna navazuje na projekt „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ a „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností v Jihomoravském kraji II“, díky kterým bylo v Jihomoravském kraji vyměněno
více než 2 500 neekologických kotlů. Pravidla pro získání podpory budou zveřejněna k datu
vyhlášení výzvy (viz výše). Již nyní je známo, že automatické kotle spalující uhlí i biomasu
nebudou v nové výzvě podporovány. U automatických kotlů spalujících pouze biomasu se
podmínky nezmění.



DEŠŤOVKA
- v tomto programu můžete získat až 50% dotaci na zachytávání dešťové vody pro
splachování v domácnosti, zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady a využívání vody
jako užitkové nebo zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady. Více informací získáte
rovněž v minulém čísle našeho Zpravodaje nebo na webu https://www.dotacedestovka.cz/.

Níže přinášíme pro Váš přehled nové informace k dotacím
pro podnikatele:

 Program pro začínající podnikatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. 8. 2019
aktualizaci Programu Inostart, určeného na podporu
inovativních projektů začínajících malých a středních
podnikatelů. O dotaci mohou žádat začínající podnikatelé
(do 3 let podnikání), a to v rámci celé České republiky.
Program umožňuje podnikatelům financovat inovativní
start-up projekty, a to díky poskytnutí úvěru ve výši 500 tisíc
až 15 mil. Kč. Tyto finance pak mohou podnikatelé využít
www.csas.cz

k nákupu hmotného, nehmotného, investičního či neinvestičního majetku, a nově také na pokrytí
provozních nákladů. Program rovněž umožňuje podnikatelům využít bezplatného poradenství (i
před uzavřením úvěrové smlouvy), které jim ulehčí přípravu projektu, resp. podnikatelského záměru.
Poradenství je zajištěno ze strany Erste Grantika Advisory. Samotné financování poskytuje Česká
spořitelna a za poskytnutí záruk za úvěry pak odpovídá Českomoravská záruční a rozvojová banka.
Maximální doba splatnosti Úvěru při jeho poskytnutí je 5 let od data první splátky jistiny úvěru. Ve
Smlouvě o úvěru může být sjednáno odložení zahájení splácení jistiny úvěru, a to až o 3 roky. Žádosti
o úvěr je možné podávat od poloviny srpna, a to na pobočkách České spořitelny.
Více informací naleznete v textu programu na webu Ministerstva průmyslu a obchodu:
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/narodni-programy-napodporu-msp/inostart/2019/8/Program-Inostart_platnost-od-15082019_1.pdf nebo na webových
stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky nebo České spořitelny.

 Úspory energie pro podnikatele
Za účelem podpory malých a středních podnikatelů byla ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v polovině července
vyhlášena výzva, která je zaměřena na podporu opatření přispívající ke snížení energetické
náročnosti podnikatelského sektoru. Podporovanými aktivitamijsou:

-

modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických
hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

-

zavádění a modernizace systémů měření a regulace

-

opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení obvodového pláště,
výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na
energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)

-

využití odpadní energie ve výrobních procesech

-

instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu

modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro zvýšení její činnosti
modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (např. výměna za světelné LED
diody)

snižování energetické náročnosti (zvyšování účinnosti) výrobních a technologických procesů
instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární
systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
instalace akumulace elektrické energie (např. akumulátor pro fotovoltaický systém)

U žadatelů spadajících do kategorie malých a středních podnikatelů je míra podpory až 50 % - týká
se malého podniku a až 40 % u středního podniku. Žádat mohou i velké podniky, míra podpory pro
ně už je však maximálně 30 %. Výzva je průběžná, zahájení příjmu žádostí o podporu bude od 16.
září 2019, přičemž ukončení příjmu žádostí je plánováno na 30. dubna 2020.
Žádosti o podporu přijímá Agentura pro podnikání a inovace, více na www.agentura-api.org. Další
informace o programu jsou pak k nalezení na webu Ministerstva, přesné znění výzvy můžete nalézt
pod tímto odkazem: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/2019/7/Uspory-energie_V_final.pdf.
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI - OBCE
Jako příklad dotační možnosti pro obce jsme pak vybrali výzvu č. 121 Operačního programu Životní
prostředí, s názvem „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných
zdrojů energie“ spadající do Specifického cíle 5.1. Cílem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a
snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných
zdrojů ve veřejných budovách. Konkrétními podporovanými aktivitami jsou:
1) celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

-

-

-

zateplení obvodového pláště budovy,
výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy
nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního
osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou
akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
realizace systémů využívajících odpadní teplo,
výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem
nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje
nebo zemní plyn,
instalace fotovoltaického systému,
instalace solárně-termických kolektorů.

2) samostatná opatření výměny neúčinných zdrojů tepla/elektřiny/chladu za účinné

zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo
zařízení pro kombinovanou výrobu energie využívající obnovitelné zdroje nebo zemní
plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a
instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (za podmínek
stanovených výzvou).
Oprávněnými žadateli jsou vlastníci veřejných budov - kraje, obce a města, svazky obcí, organizační
složky státu, státní a příspěvkové organizace atd. Základní míra podpory se pohybuje v závislosti od
dosažených úspor od 35 – 50 %. V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje tepelného
výměníku je výše podpory 40 – 60 % ze způsobilých výdajů projektu. V případě instalací systémů
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované
současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory
70 % ze způsobilých výdajů projektu. Žádosti do výzvy jsou přijímány od 3. května 2019 do 3. února
2020. Více informací zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=124.

Zateplení školy v Toužimi (www.opzp.cz)
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KALENDÁŘ AKCÍ V REGIONU 09 -12/2019*
ZÁŘÍ
1.9. Den otevřených dveří –
Kaprálův mlýn
Kde: Pozořice (14-18:00)
4.9. Lekce jógy v Telnici
Kde: Telnice, orlovna (každou
středu 17:30 – 18:30)
5.9. Cvičení (nejen) pro
maminky
Kde: Telnice, orlovna (každý
čtvrtek 16:30 - 17:30)
5.9. Aerobik s Jankou
Kde: Telnice, orlovna (každý
čtvrtek 18-19:00)
6.9.
Křest
knihy
Cestovatelská krev
Kde: Ochoz u Brna, OÚ –
knihovna (18:00)
6.-7.9.
Babské
hody
v Rebešovicích (viz plakát níže)
Kde: Rebešovice
6.9. Kácení máje (hraje
Sivická kapela)
Kde: Sivice
6.-8.9. Zájezd do Jeseníků
Odkud: Telnice
6.9. Noční pochod pro děti
Kde: Viničné Šumice
7.9. Bílovický blešák
Kde: Těsnohlídkovo náměstí,
Bílovice nad Svitavou (8 –
12:00)
7.9. Cyklistický závod dětí
Kde: Jiříkovice
7.9. Losovaný nohejbalový
turnaj
Kde: Jiříkovice
7.9. Vinobraní
Kde: Kobylnice, výletiště před
sokolovnou
7.9. Týden bez odpadu
Kde: Ochoz u Brna, fara
(14:00)
7.9. Volejbalový turnaj
Kde: Ochoz u Brna, AVZO
(13:00)
7.9. Husa na dálnici (viz plakát
níže)
Kde: Ostopovice, u 2. mostu
(14:00)
7.9. Kárky of the Půlpánov
Kde: Šlapanice, ul. Jiříkovská
(13:00)
7.9. Tvaroženská burčáková
(viz plakát níže)

Kde: Tvarožná, na sokolovně
(18:00)
7.9. Soutěž TFA Velatice
(nejtvrdší
hasič
přežije;
odpolední a večerní posezení)
Kde: Velatice, na spodním
hřišti (10:00)
7.9. Nohejbalový turnaj VINŠUM-KAP
Kde: Viničné Šumice
7.9. Pátrání v domě číslo 18
Kde, Šlapanice,
Muzeum
(13:00)
7.9.
Septembrfest
(hrají
Vyprahlo Rock a Tamar)
Kde:
Šlapanice,
KD
Bedřichovice (17:00)
8.9. Rozloučení
s prázdninami – Divadlo „Jak
šlo vejce na vandr“ +
kejklířské vystoupení
Kde: Bílovice nad Svitavou,
hřiště za Sokolovnou
8.9. Farní den Pozořice
Kde: Pozořice
9.9. Cvičení Pilates
Kde: Želešice, studio WellnessGyro (každé pondělí 18-19:00)
11.9.
Beseda
s Janem
Rybářem
Kde: Bílovice nad Svitavou,
farní sál ul. Tyršova (18:30)
12.9. Beseda o minimalismu
s Alvinem Korčákem
Kde:
Telnice,
zasedací
místnost OÚ Telnice
12.9. Cvičení předškolních
dětí (od 4 let)
Kde: Telnice, sokolovna (každý
čtvrtek od 16:00)
12.9. Cvičení starších žákyň
(od 6. třídy)
Kde: Telnice, sokolovna (každý
čtvrtek od 18:00)
13.-15.9. Tradiční pratecké
hody
(hraje
Holóbkova
mozeka)
Kde: Prace
14.9. Tenisový turnaj o pohár
starosty
Kde: Jiříkovice
14. – 15.9. Podzimní výstava
Kde: Jiříkovice
14.9. Procházka pro děti
Kde: Kobylnice
14.9. Tenisový turnaj

Kde: Kobylnice, tenisové kurty
14.9. Krojované slavnosti
Kde: Moravany u Brna
14.-15.9. Výstava chovatelů
Kde: Ostopovice, U Dráhy (so:
12-18:00; ne: 8-17:00)
14.-15.9. O pohár starosty –
turnaj basketbal muži SK
Renocar Podolí
Kde: Podolí
14.9. Turnaj miniházené aneb
I. Memorial Libora Koníčka
Kde: Sokolnice
14.9. Historický jarmark a
vinobraní (viz plakát níže)
Kde: Telnice, orlovna (14:00)
14.9. Oslava 125 let od
založení hasičského sboru
Kde: Telnice, parkoviště za
sokolovnou (15:30)
14.9. Sportovní den dětí
Kde: Velatice
14.9. Tradiční šumické hody
Kde: Viničné Šumice
14.9. Pohádkový les
Kde: Šlapanice, městský park
(15:00)
15.9. Modrobílé soutěžení
Kde: Šlapanice, Brněnská pole
(15:00)
18.9. Mateřský klub Telnické
sluníčko
Kde: Telnice, orlovna (každá
středa od 10:00)
18.9. Zdravotní cvičení pro
ženy
Kde:
Telnice,
sokolovna
(každou středu od 18:00)
20.9. Jiříkovská dýně
Kde: Jiříkovice
20.9. Letní kino Pozořice –
Teroristka
Kde: Pozořice
21.9. Zažít Bílovice jinak
(Sousedské slavnosti)
Kde: Bílovice nad Svitavou
21.9. Farmářské trhy
Kde: Moravany u Brna (8–
13:00)
21.9. Exhibice v házené
Kde: Moravany
21.9. Volejbalový turnaj
Moravanský kalíšek
Kde: Moravany u Brna

*Jedná se o vybrané akce; případné bližší informace jsou dostupné na webu jednotlivých obcí; změna programu
vyhrazena. Akce konané ve shodný den jsou seřazeny dle abecedního pořadí názvů obcí.
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21.9. Ochozská tretra (nultý
ročník běžeckého závodu
lesem nelesem 7 km)
Kde: Ochoz u Brna (14:00)
21.9.
Tradiční
podolské
párové hody
Kde: Podolí
21.9. Tradiční pozořické hody
Kde: Pozořice, sokolovna
(13:00)
21.9. Pratecké hrby
Kde: Prace, areál bikeparku
21.9. Ukliďme Sivice
Kde: Sivice, u kulturního domu
(9-12:00)
21.9. Beseda Okolo Kuby
aneb Kuba – rok po Fidelovi
Kde: Telnice, Restaurace u
Laštůvků (18:00)
21.9. Skautská Šprýmiáda
Kde: Tvarožná
21.9. Lité boje pod radničním
mečem
Kde: Šlapanice, Restaurace
Radnice (9:00)
21.9. Odpoledne v Cukrovaru
Kde: Šlapanice, Cukrovar
(14:00)
22.9. Koncert Eva Henychová
a Slávek Klecandr
Kde: Bílovice nad Svitavou,
kostel (18:30)
22.9. Sportovní den pro děti
od 1 do 15 let, občerstvení ve
Sportklubu
Kde: Podolí, hřiště FK
22.9. Zájezd na koupání do
termálních
lázní
Györ
v Maďarsku
Odkud: Sokolnice
22.9. Triatlon 4. kolo
Kde: Šlapanice, atletický areál
ZŠ (9:00)
22.9. Medový den
Kde: Šlapanice (14:00)
27.-29.9.
Svatováclavské
hody
Kde: Modřice
27.9. Jihomoravské bicyklení
po vinařských stezkách
Kde: Telnice
27.9. Hudební komedie Proč
muži neposlouchají a ženy
neumí
číst
v mapách
(divadelní
uskupení
OchOTNICE)
Kde: Telnice, sokolovna (19:30)
28.9. Svatováclavský běh
Kde: Blažovice

28.9. Přespolní běh
Kde: Jiříkovice
28.9. Svatováclavské hody
Kde: Ochoz u Brna (od 13:00)
28.9. Den opožděných otců –
výlet
do
Dalešického
pivovaru
Kde: Podolí
28.9. Václavská vycházka
Kde: Silůvky
28.9. Starostův přespolní běh
(viz plakát níže)
Kde: Šlapanice (+ Jiříkovice,
Ponětovice – 9,15 km; 8:30)
28.9. Setkání přátel lidových
písní
Kde:
Telnice,
zasedací
místnost OÚ Telnice (18:00)
28.9. Burtur v kubb
Kde: Velatice
29.9. Burčákové odpoledne
Kde: Šlapanice, sokolovna
(15:00)
29.9. Burdžák jarmark
Kde: Velatice
ŘÍJEN
4.10. Šlapanické schody
Kde: Šlapanice, Základní škola
(14:30)
5.10.
Divadlo
„O
pračlovíčkovi“
Kde: Bílovice nad Svitavou,
kulturní sál Obecní hospody
(cca 10.00)
5.10. Dýňodrakiáda
Kde: Kobylnice, výletiště před
sokolovnou
5.10. Pochod okolo mlýnů
Kde: Moravany u Brna
5.-6.10.
Zahrádkářská
výstava
Kde: Ochoz u Brna, Orlovna
5.10. Drakiáda
Kde: Podolí
5.10. Babské hody
Kde: Pozořice, sokolovna
5.10. Těžká hodina, kategorie
cyklista
Kde: Prace, hřiště SK (11:00)
5.10. Dýňobraní – vyřezávání
dýní s dětmi a rodiči, pro
dospělé připraven burčák
Kde: Rebešovice (15:00)
5.10. Sokec cup
Kde: Šlapanice, sokolovna
(9:00)
5.10. Drakiáda
Kde: Telnice
6.10. Drakiáda (pořádá SRPŠ)

Kde: Jiříkovice
6.10. Běžecké závody SoPeL
Kde: Pozořice (8:00)
10.10. Cvičení mladších žákyň
(děvčata od 6 let)
Kde: Telnice, sokolovna (každý
čtvrtek od 17:00)
10.10. Divadelní víkend na
Sokolovně
Kde: Tvarožná, na sokolovně
12.10. Farní pouť do Sloupa
Kde: Pozořice
12.10. Kácení máje
Kde: Prace, velký sál KD
(20:00)
12.10. Farmářské trhy
Kde: Šlapanice, Masarykovo
náměstí (8:30)
13.10. Výstava, burčák
Kde: Blažovice, kulturní dům
18.10. Výstava rostliny a lidé
Kde: Šlapanice, Muzeum
18.10.
Výstava
Nomádi
Evropy – Dráteníci
Kde: Šlapanice, Muzeum
19.10. Koncert
Kde: Blažovice, kostel
19.10. Víceboj (pořádá Orel)
Kde: Jiříkovice
19.10.
Štrůdlování
s písničkou
Kde: Kobylnice
19.10. Farmářské trhy
Kde: Moravany u Brna (813:00)
19.10. Léto už má celtu
sbalenou
V.
ročník
(country/folk)
Kde: Pozořice
19.10. Divadelní představení
– ochotníci Újezd u Brna
Kde: Prace, velký sál KD
(18:00)
19.10. Polsko – za nákupy
(zájezd)
Odkud: Sokolnice
19.10.
Jihomoravské
bicyklení
Kde: Telnice
19.10. Beseda s paní Věrou
Sosnarovou – Přežila jsem
gulag
Kde: Telnice, Restaurace u
Laštůvků (17:00)
19.10. Kordulkové posezení
Kde: Šlapanice, Úplně jiná
čajovna (19:00)
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24.10. Melodie stále zelené
Kde: Šlapanice, sokolovna
(17:00)
25.10. Lampionový průvod
Kde: Jiříkovice
25.-26.10. Sbírka šatstva
(pořádá farnost)
Kde: Pozořice
26.10. Beseda o literatuře,
historii a současnosti
Kde: Prace, velký sál KD
26.10. Sázení s Dominikem –
ovocných stromů v aleji a
sadu
Kde: Silůvky
26.-28.10. Podzimní výstava
zahrádkářů
Kde: Šlapanice, orlovna
LISTOPAD
1.11. Haloween a zvěřinové
hody
Kde: Kobylnice, Restaurace Za
Kovárnou
2.11. Halloween zábava
Kde: Ochoz u Brna, Orlovna
2.-3.11. Podzimní kulturní
festival
Kde: Prace, velký sál KD
5.11. Pozvánka: Na besedu
s Marií Terezií
Kde:
Telnice,
zasedací
místnost OÚ Telnice (9:00)
8.11. Lampiónový průvod
Kde: Rebešovice, sraz na
Zámečku (17:00)
9.11. Martinské hody
Kde: Jiříkovice
9.11. Premiéra divadelní hry Na správné adrese
Kde: Ochoz u Brna, Orlovna
9.11. Babské hody, hraje
Holóbkova mozeka
Kde: Prace, velký sál KD
9.11. Martinské hody (hraje
Bílovičanka)
Kde: Silůvky, orlovna
9.11. Jablečné hody
Kde: Šlapanice, Muzeum
9.11. Taneční večer první
republiky
Kde: Šlapanice, sokolovna
(19:00)
9.11.
Ministrantská
olympiáda
Kde: Telnice
10.11. Lampionový průvod
Kde: Telnice
11.11. Světluškový průvod na
vítání Martina

Kde: Kobylnice
11.11. Martinská světýlka
(lampionový průvod)
Kde: Moravany u Brna
15.11. Divadelní hra - Na
správné adrese
Kde: Ochoz u Brna, Orlovna
15.11.
Svatomartinský
průvod
Kde: Prace, velký sál KD
16.11. Babské hody
Kde: Kobylnice, sokolovna
16.11. Divadelní hra - Na
správné adrese
Kde: Ochoz u Brna, Orlovna
16.-17.11.
30.
výročí
sametové revoluce
Kde: Prace
16.11.
Svatomartinské
setkávání
Kde: Šlapanice
17.11. Zájezd na koupání do
termálních
lázní
Györ
v Maďarsku
Odkud: Sokolnice
17.11. Výsadba stromů u
příležitosti
30.
výročí
Sametové revoluce
Kde: Tvarožná
22.11. Rebešovická pecka
Kde: Rebešovice, klubovna TJ
Sokol (17:00)
23.11. Kateřinské hody
Kde: Blažovice, kulturní dům
23.11. Babské hody
Kde: Šlapanice
23.11. IX. ročník rebešovické
pecky
Kde: Rebešovice
24.11. Svatocecilské hudební
odpoledne
Kde: Pozořice
24.11. Posezení u cimbálu
Kde: Silůvky (sokolovna)
24.11. Folklorní podvečer
Kde: Telnice
24.11. Rozsvícení vánočního
stromu
Kde: Šlapanice
26.11. Rozsvícení vánočního
stromu
Kde: Modřice (17:00)
29.11. Jiříkovské ohně
Kde: Jiříkovice, sportovní areál
29.11. Vánoční jarmark
Kde: Modřice, areál ZŠ
Benešova (15:00)
29.11. Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

Kde: Prace
29.11. Pietní akt za oběti
bitvy 1805
Kde: Šlapanice
29.11. Adventní tvoření
Kde: Telnice
30.11. Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
Kde: Jiříkovice
30.11. Rallye show Vonka
Racing
Kde: Modřice (od 8:00
registrace)
30.11. Vánoční trhy
Kde: Rebešovice, Zámeček a
před Zámeckou restaurací
(9:00)
30.11. Rozsvícení vánočního
stromu a vypouštění balónků
s přáníčky
Kde: Rebešovice, u Zámečku
(17:00)
30. 11. Jarmark s rozsvícením
vánočního stromu
Kde: Silůvky (náves)
30.11. Burza militarií
Kde: Šlapanice
30.11. Mikulášský maškarní
rej
Kde: Šlapanice
30.11. Adventní nešpory a
žehnání adventních věnců
Kde: Šlapanice
30.11. Vzpomínkové akce –
214. výročí bitvy tří císařů
Kde: Tvarožná
PROSINEC
1.12. Rozsvícení vánočního
stromu
Kde: Blažovice
1.12. Mikulášská (pořádá
SRPŠ)
Kde: Jiříkovice
1.12. Rozsvícení vánočního
stromu
Kde: Kobylnice
1.12. Rozsvícení vánočního
stromu
Kde: Moravany u Brna
1.12. Pietní akt na Mohyle
míru
Kde: Prace, památník Mohyla
míru
1.12. Adventní koncert
Kde: Ochoz u Brna, kostel sv.
Václava (15:00)
1.12. Rozsvícení vánočního
stromku
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Kde: Ochoz u Brna, Zákazanec
(17:00)
1.12. Vánoční dílny pro
rodiny s dětmi
Kde: Šlapanice, Muzeum
1.12. Vánoční jarmark
Kde: Šlapanice
1.12. Rozsvícení vánočního
stromu
Kde: Telnice
3.12. Mikulášská besídka
v sokolovně
Kde: Silůvky
5.12. Mikulášská nadílka
Kde: Telnice
7.12. Mikulášské odpoledne
Kde: Prace, velký sál KD
(15:00)
7.12. Průvod čertů a otevřený
Zámecký sklep – nebíčko,
peklíčko, váha hříchů a
pekelný mariáš
Kde:
Rebešovice,
průvod
v ulicích Zámecká a Na Dědině
(17:00)
7.12.
Vánoční
koncert
v Orlovně (hrají Vacenovjáci)
Kde: Silůvky, orlovna (16:00)
7.12. Polsko – za nákupy
(zájezd)
Odkud: Sokolnice
8.12. Vánoční koncert
Kde: Jiříkovice
8.12. Šlapanické Vánoce
Kde: Šlapanice
8.12.
Adventní
koncert
v Bedřichovicích
Kde: Šlapanice, Bedřichovice

9.12. Dětské vánoční hry
Kde: Telnice
13.12.
Víkend
duchovní
obnovy
Kde: Pozořice
14.12.
Tradiční
turnaj
v nohejbale (pořadatel TJ
Sokol)
Kde: Kobylnice
15.12. Předvánoční besídka
(Orel Blažovice)
Kde: Blažovice, kulturní dům
15.12. Šlapanické Vánoce
Kde: Šlapanice
15.12. Adventní koncert
Kde: Tvarožná
21.12. Vánoční atletický
trojboj
Kde: Šlapanice
21.12. Vánoční turnaj ve
stolním tenise pro děti a
dospělé
Kde: Šlapanice
22.12. Vánoční koncert –
Zlaťanka
Kde: Kobylnice, sokolovna
22.12. Šlapanické Vánoce
Kde: Šlapanice
23.12 Živý betlém
Kde: Ochoz u Brna, AVZO
23.12. Dětský turnaj ve
stolním tenise
Kde: Prace, velký sál KD (1319:00)
23.12. Zpívání koled u
vánočního stromu (hraje
místní kapela)

Kde: Rebešovice, na Zámečku
(17:00)
23.12. Betlémské světlo,
setkání u vánočního stromu
na návsi
Kde: Tvarožná
24.12. Veselé vánoční hody –
zpívání u betléma
Kde: Kobylnice
26.12. Štěpánská zábava
Kde: Šlapanice
26.12. Štěpánský turnaj ve
stolním tenise
Kde: Telnice
26.12. Turnaj jednotlivců
v kuželkách
Kde: Telnice
28.12. Turnaj ve stolním
tenise aneb trocha pohybu
po svátcích
Kde: Ochoz u Brna, Orlovna
(změna termínu vyhrazena)
30.12. Silvestrovský turnaj ve
stolním tenise
Kde: Prace, velký sál KD (822:00)
30.12. Silvestrovský večer pro
děti
Kde: Telnice
31.12. Silvestr
Kde: Modřice, nám. Svobody
(17:00)

18

19

20

KONTAKTNÍ ÚDAJE DSO ŠLAPANICKO
Centrum společných služeb
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
IČO: 04379322
Tel.: 533 304 213
Městský úřad Šlapanice
Opuštěná 9/2
656 70 Brno
Předseda Svazku: Mgr. Michal Klaška, místostarosta města Šlapanice
Zaměstnanci Svazku:
Mgr. Bc. Andrea Polášková (Sluštíková)
Manažerka DSO Šlapanicko
Pověřenkyně GDPR
E-mail: polaskova@dsoslapanicko.cz
Tel.: 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: filipchvatal@gmail.com
Tel: 731 066 513

Celkově 27 členských obcí DSO k 1. 6. 2019:
Babice nad Svitavou - od 1. 1. 2019

Pozořice

Bílovice nad Svitavou

Prace

Blažovice

Rebešovice

Hostěnice

Řícmanice

Jiříkovice

Silůvky

Kobylnice

Sivice – od 1. 1. 2019

Kovalovice

Sokolnice

Modřice

Šlapanice

Moravany

Telnice
Tel.: 731 066 513

Nebovidy

Tvarožná

Ochoz u Brna – od 1. 6. 2019

Velatice

Ostopovice

Viničné Šumice

Podolí

Želešice

Ponětovice
WWW.DSOSLAPANICKO.CZ
Informační zpravodaj je vydáván elektronicky. Uzávěrka k 31. 8. 2019.
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