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ÚVODNÍ SLOVO 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

máte možnost seznámit se s dalším, v pořadí již čtvrtým 

vydáním Informačního zpravodaje Dobrovolného svazku obcí 

Šlapanicko. Vydání zpravodaje probíhá v rámci projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“, do kterého je náš svazek zapojen a který je 

zaštítěn Svazem měst a obcí České republiky. Ve zpravodaji 

dnes můžete nahlédnout do dění v okolních obcích, dočtete se 

co je nového a co se například chystá do budoucna, dále si 

můžete přečíst důležité aktuality, které by Vám neměly 

uniknout, jako například prosincové novinky v jízdních řádech 

v rámci IDS Jihomoravského kraje. Do aktualit je také 

zařazena pozvánka na letošní ročník jarní dobrovolnické 

úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, do které se může 

směle zapojit každý z Vás. Připomínáme také možnost 

zapojení do SOS SMS systému. Prostřednictvím tohoto 

systému můžete být včas informováni o krizových situacích ve 

své obci. 

Rozhodli jsme se také zařadit novou rubriku, kde pro Vás, naše 

občany, budeme monitorovat dotační možnosti a příležitosti. 

V tomto čísle zpravodaje Vám blíže představíme dotační tituly 

Dešťovka, Program 600 na rozvoj bydlení pro mladé a také Kotlíkové dotace. Rádi Vám pomůžeme 

s administrací žádosti i samotného projektu. Na konci zpravodaje najdete i kalendárium akcí konaných 

v obcích DSO Šlapanicko a zveřejněné pozvánky na nejbližší akce. 

  Informační zpravodaj 

      Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko                     

BŘEZEN 

2018 

ČÍSLO 4 
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Jako vždy Vám přinášíme určité shrnutí uplynulého období.  Kontaktní centrum CSS i nadále 

poskytuje zástupcům obcí servis v nejrůznějších oblastech, zejména pak v oblasti dotačního 

managementu, který zahrnuje komplexní činnost týkající se tvorby žádostí o dotace, dotační 

poradenství a dotační monitoring, který usnadní orientaci v aktuálních výzvách a dotačních 

programech a umožní tak obcím dosáhnout na externí zdroje. Další oblastí, kde CSS nabízí své služby 

je právní poradenství, zejména při tvorbě různých typů smluv a jejich návrhů, směrnic či vyhlášek. 

Pravidelně také začleňujeme aktivity v rámci nové agendy tak, aby byl lépe naplňován cíl projektu, a 

to zejména pomoci starostům odstraňovat nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti 

obcí. Tyto aktivity se týkají kontrolování povinností obcí v rámci zákona o obcích, o svobodném 

přístupu k informacím či správního řádu. 

Pokud byste měli zájem se dozvědět více o projektu CSS, můžete se podívat na aktualizované stránky 

DSO Šlapanicko www.dsoslapanicko.cz, kde najdete veškeré informace o projektu, jaké služby CSS 

nabízí i další aktuality. V rámci projektu probíhají i pravidelná Setkání starostů, která jsou přístupná i 

Vám, občanům. Pozvánky na tato setkání najdete vyvěšené na úředních deskách Vašich obcí. Jednání 

jsou veřejná, můžete se tedy zúčastnit.  

Po úspěšném menším projektu, kdy CSS zajistilo pro obce sdružený tisk brožurky „Vaše cesty 

k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí“, se nyní věnujeme otázce, která vyplynula z jednání Valné 

hromady DSO Šlapanicko, a to pořízení digitálních úředních desek.  Proběhl tak menší průzkum trhu a 

konzultace s firmami, které se věnují výrobě těchto interaktivních panelů.  

Další oblastí, kterou se nyní CSS zabývá je zejména nová směrnice EU – GDPR General Data 

Protection Regulation, tedy směrnice o ochraně osobních údajů. Proběhla intenzivní debata se starosty, 

jak zajistit proces ochrany osobních údajů včetně zajištění analýz a funkce pověřence. Dohoda ohledně 

této věci by měla být konsensuální v rámci celého svazku.  

Cyklostezky na Šlapanicku 

Naše CSS se také intenzivně věnuje projektu vybudování bezpečné sítě cyklostezek na Šlapanicku. 

V současné době jsme získali územní rozhodnutí na úseky spojující město Brno, konkrétně MČ Brno- 

Slatina a město Šlapanice. Stejně tak se nám podařilo získat pravomocné územní rozhodnutí na trasy 

spojující Šlapanice, Ponětovice, Kobylnice, Sokolnice a Telnice i Jiříkovice a Blažovice.  

Nyní je zažádáno v této věci o stavební povolení a společný integrovaný projekt cyklostezek 

propojující město Brno s obcemi na Šlapanicku by měl být schválen jako žádost o dotaci mezi měsíci 

květen a červenec. Mezitím by Svazek vyhlásil výběrové řízení na stavitele. Předpokládaná doba 

realizace výstavby cyklostezek by tak mohla být na podzim roku 2018.  

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. 

Cyklostezky navazují už i na stávající úseky. 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. 

 

Přejeme Vám příjemné čtení. 

Tým CSS 

http://www.dsoslapanicko.cz/
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Cyklostezky na Šlapanicku 
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Alej života, nová parkovací místa před MŠ, nové kompostéry a kontejnery, či bytový dům. To 

všechno se řeší ve Velaticích. O dění v obci pravidelně informuje pan starosta Grolich 

prostřednictvím webových stránek obce a nového zpravodaje, ale také na facebookovém profilu 

obce a profilu COOL starosta, a především pravidelným poutavým videozpravodajem! 

 

Na podzim roku 2017 začala ve Velaticích příprava na výsadbu Aleje života. Pan Jan Grolich, starosta 

obce, vyzval obyvatele, aby přišli pomoci s vykopáním děr na stromky a zatlučením kůlů. Na státní 

svátek 28. října odpoledne, pak ve spolupráci se sdružením Větvení došlo k vysazení první části Aleje 

života. Obec získala od jmenovaného sdružení zdarma 24 stromů jeřábu břek, které se vysadily pro 

všechny děti narozené v posledních třech letech. Sázení stromů se zúčastnily rodiny s dětmi, i přes 

nepřízeň počasí. Ve výsadbě by chtěla obec pokračovat i v příštích letech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V obci se také rozhodli řešit nepřehlednou a poměrně nebezpečnou situaci 

vznikající především v dopravních špičkách kvůli autům parkovaným na 

silnicích. Proto ve Velaticích před budovou Mateřské školy nedávno vznikla 

nová parkovací místa. Obecní zastupitelé se rozhodli plochu před budovou 

zpevnit a vytvořit tam až sedm parkovacích míst. Tato celková úprava prostoru 

stála obec přibližně osmdesát tisíc korun. 

 

Dalším z projektů, které obec řeší, je podaná žádost o dotaci na kompostéry a štěpkovač. V lednu 2018 

se obec dozvěděla, že dotace bude udělena, nyní se tedy chystá výběrové řízení. Na podzim roku 2017 

proběhla na téma kompostování i přednáška, aby lidé získali přehled o tom, jak a co správně 

kompostovat. Čeká se také na výsledek podání žádosti o dotaci na popelnice na plast a pořízení 

nových kontejnerů do sběrného dvora. O výsledku však bude obec informována až během jara či léta. 

 

V udělení dotace doufají ve Velaticích i v případě projektu na nový bytový dům, který by byl 

směřován na tzv. sociální bydlení. Primárně bude pronájem bytů určen pro lidi s nižšími příjmy, kteří 

se nachází v tíživé životní situaci, nevlastní žádnou nemovitost. Obec již má hotovou studii na tento 

nový bytový dům a připravuje projektovou dokumentaci.  

 

  

Co je nového a co se chystá? 
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Moravany zvou na tradiční trhy 

 
I letos Vás obec Moravany zve na farmářské trhy a 

biojarmark, které se konají v samém centru obce. 

Myšlenka projektu moravanských trhů se zrodila již 

během roku 2008, avšak samotný projekt v hrubých 

nákresech byl odprezentován Radě obce Moravany 

až na začátku roku 2011 a bylo rozhodnuto, že trhy 

budou pod záštitou obce. Na rozdíl od mnohých 

jiných trhů se v Moravanech drží zásady, že zde najdete pouze zboží z České republiky, optimálně 

přímo z jižní Moravy. Potenciální prodejce primárně hledali mezi oceněnými Regionální agrární 

komorou Jihomoravského kraje (Chuť jižní Moravy nebo Zlatá chuť jižní Moravy) či držiteli ocenění 

Regionální potravina udělované Ministerstvem zemědělství ČR, ale také i na základě doporučení či 

osobních kontaktů tak, aby byla zajištěna maximální kvalita a pestrost nabízeného zboží. Dnes se již 

zaměřují na prodejce, kteří především mají kvalitní a žádaný sortiment a dobře se s nimi spolupracuje. 

Výběr je každoročně velmi pestrý. Koupit se zde dá například: mléko, tvaroh, jogurty, sýry, maso, 

uzeniny, ryby, vejce, pečivo, čaje, marmelády, koření, ovoce a zelenina, těstoviny, víno, mošty a další.  

 

 
Termíny konání v roce 2018: 

 

21. dubna 2018, 8-13hodin 

19. května 2018, 8-13 hodin 

22. září 2018, 8-13 hodin 

20. října 2018, 8-13 hodin 

 

 
 

Farmářské trhy jsou fenoménem poslední doby, jde v podstatě o návrat k dávným tradicím, kdy 

v každé větší obci a městě bývaly o víkendu trhy převážně s ovocem, zeleninou a místními produkty. 

V dnešní době, kdy se v super a hypermarketech kupují potraviny, které do ČR musely urazit několik 

tisíc kilometrů, jsou lokální producenti v nevýhodě. Češi se ale stále více a více upínají na spotřebu 

domácí produkce. Farmářské trhy jsou tu právě od toho, aby podpořily místní zemědělce a výrobce. 

 

 

 

V Sokolnicích opraví hřiště 

 
Rekonstrukci hřiště u rybníka, 

zejména jeho povrchu, řeší v 

Sokolnicích TJ Sokol Sokolnice. 

V loňském roce podali žádost o dotaci 

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a nyní jsou již zařazeni do skupiny subjektů 

navržených k financování. V dohledné době by tak TJ Sokol měl zajistit pro MŠMT požadovanou 

dokumentaci a přichystat výběrové řízení na zhotovitele. Stávající povrch hřiště je více než 20 let 

starý, trhá se od podkladu a přestává být způsobilý k pořádání zápasů a vedení tréninků a každoročně 

se musí opravovat. Projektová dokumentace na opravu povrchu je zhotovena již od roku 2012, ale až 

do letošního roku se nepodařilo na dotace dosáhnout. Rekonstrukce se bude týkat celé hrací plochy 

hřiště včetně malého hřiště směrem k bývalé čerpací stanici. Celá plocha bude zbroušena a bude na ní 

položen nový asfaltový povrch, na nějž bude umístěn moderní sportovní povrch. Dojde také 

k rekonstrukci odvodnění celé plochy, stávající otevřené žlaby nahradí podpovrchový odvodňovací 
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systém. Celá tato rekonstrukce je plánována na první pololetí letošního roku. Projektová cena 

rekonstrukce je cca 2, 8 milionu korun včetně DPH, přičemž 60 % nákladů uhradí MŠMT, zbylých 40 

% (cca 1, 1 mil. Kč.) musí být zajištěno z jiných dotací, sponzorských darů a vlastních zdrojů. Pro TJ 

Sokol Sokolnice bude letošní rok po finanční stránce velmi napjatý. Lidé je mohou podpořit zejména 

zakoupením si lístků na akce, které jednota pořádá. 

 

 

 

 

Noc s Andersenem 2018 letos proběhne i v Městské knihovně Modřice 

23. 3. 2018 

 
Celorepubliková akce Noc s Andersenem, pořádaná Klubem 

dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků ČR, je akce zaměřená zejména na podporu 

dětského čtení, při níž děti nocují například v knihovně u 

příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse 

Christiana Andersena. K tomuto dni je od roku 1967 

vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy. První Noc 

s Andersenem proběhla na přelomu 31. 3. a 1. 4. 2000 

v dětském oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 

v Uherském Hradišti, kdy se zúčastnilo 25 dětí. Od roku 2001 

se pořádá akce po celé České republice pod záštitou Klubu 

dětských knihoven. V dalších letech se Noc s Andersenem 

rozšířila i za hranice České republiky, pořádá se například 

v Polsku, Slovensku, Rakousku, Slovinsku a Německu. Kromě 

veřejných knihoven se do akce nyní zapojují i školní 

knihovny, školy, školky, domy dětí a podobně.  

 

V Modřicích zvou na odpoledne plné povídání, her, zpívání a 

samozřejmě čtení. Připomenuto bude výročí vydání knihy 

Povídání o pejskovi a kočičce (1928) a začátek vydávání Rychlých šípů (od 1938).  Děti se mohou 

těšit i na představení plné písniček v podání Divadla hudby a poezie Agadir. Děti se mohou do 

programu Noci s Andersenem také samy zapojit, stačí napsat krátkou pohádku, kterou do 10. března 

přinesou do knihovny. Vybrané texty pak před usnutím v knihovně budou přečteny. Podrobnější 

informace najdete na dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz. V knihovně Modřice si také 

můžete vyzvednout přihlášku pro dítě, které bude chtít v knihovně přespat a strávit tak pohádkovou 

noc s kamarády mezi knížkami. 

 

Noc s Andersenem proběhne například i v ZŠ a MŠ Viničné Šumice, v ZŠ Bílovice nad Svitavou, ZŠ 

Kobylnice, Městské knihovně Šlapanice a Večer s Andersenem v Knihovně Sokolnice. 
 

 

 

 

http://www.knihovnamodrice.webk.cz/
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Rekonstrukce ulice 8. května 

Již od listopadu 2017 probíhá rekonstrukce 

ulice 8. května ve Šlapanicích. Celková 

rekonstrukce obsahuje vybudování dešťové 

kanalizace, obnovu veřejného osvětlení, 

kompletní rekonstrukci chodníků a vozovky, 

uložení elektrických kabelů do země. 

Rekonstrukci provádí firma Strabag, a.s. a 

celková cena díla je 3, 8 mil. Kč. 

Rekonstrukce potrvá přibližně do 1. čtvrtletí 

roku 2018, může se však prodloužit. 

 

Pečovatelská služba Šlapanice 

Město Šlapanice je zřizovatelem a 

poskytovatelem terénní pečovatelské služby, 

která je poskytována přímo v domácnostech 

uživatelů ve Šlapanicích a Bedřichovicích. 

Zajišťují podporu a pomoc seniorům a 

osobám se zdravotním postižením, které 

z důvodu zdravotního stavu nebo ztráty 

soběstačnosti potřebují podporu v péči o 

vlastní osobu a domácnost. Bližší informace 

Vám podá sociální pracovnice Bc. Zuzana 

Sovová na MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 

100/7, 1. patro, kancelář č. 118. Tel.:533 

304 334, 725 919 387. 

Aktuality  

 

Nový mléčný automat ve Šlapanicích 

 

BONAGRO, a.s. oznamuje, že na 

středisku Bonagra ve Šlapanicích byl 

zahájen prodej čerstvého chlazeného 

mléka z mléčného automatu. Automat 

je umístěn u vchodu za hlavní bránou. 

Prodejní doba: pondělí – neděle od 7 

do 19 hodin. Cena je 15 Kč za litr 

mléka. V automatu je možné zakoupit 

i skleněnou a plastovou lahev. 

Muzeum ve Šlapanicích informuje 

 

V termínu konání od 12. 1. do 15. 4. 2018 se koná 

autorská výstava o proměnách vztahů lidí a zvířat 

s názvem Na dvorcích i polštářích. Pořadatelem je 

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace.  

 

Otevírací doba Muzea ve Šlapanicích: 

Středa – pátek od 13 do 18 h 

Sobota a neděle od 10 do 12 hodin a 12:30 až 18 hodin 

Vstupné: plné 40 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 20 

Kč, děti mladší 6 let zdarma. 

 

Výstava se zaměřuje na zvířata člověku nejbližší: koně, 

psa a kočku. Vystavené předměty pomůžou pochopit, 

jak se soužití s mazlíčky utvářelo a vystihují různost 

oblastí, v nichž se spolupráce člověka a zvířat promítla. 

Najdete zde i originální pravěké kosterní nálezy, 

prohlédnete ty nejzajímavější barvy kočičí srsti a 

nechybí ani téma věnované umění. Výstavu doplní velká 

herna s fotokoutkem, děti si užijí zábavu při kreslení i se 

spoustou dalších hraček. 

ČEZ otevřel novou rychlodobíjecí 

stanici pro elektromobily u Brna na 

178 km dálnice D1 

Elektromobilita Skupiny ČEZ, 

provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské 

sítě veřejných dobíjecích stanic pro 

elektromobily, v posledních týdnech 

zprovoznila další trojici lokalit 

s veřejnými rychlodobíjecími stanicemi 

od společnosti ABB. Nové stanice jsou 

v Pardubicích na dálnici D 35 před 

Libercem a na 178. km autostrády D1 

před Brnem (dvě stanice). Část těchto 

nových instalací probíhá v rámci 

výstavby stanic rychlého dobíjení díky 

grantu z evropského programu CEF. 
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Změny jízdních řádů na Šlapanicku 
  

Od 10. prosince 2017 v rámci pravidelného celoevropského termínu dochází ke změnám jízdních řádů 

veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a ve městě Brně. Následuje shrnutí informací o změnách na 

Šlapanicku: 

 

 

 

 

 

 

 

1) doplnění chybějících vlakových spojení na lince S3 mezi Hlavním nádražím v Brně – Modřicemi a 

Hrušovany u Brna. 

 

2) posílení počtu spojů v pracovní dny na trolejbusové lince 31 mezi Brnem a Šlapanicemi. Tato 

změna ovlivní i linku 710 jezdící ze Šlapanic přes Ponětovice do Blažovic. 

 

3) na Šlapanicku se mění i linka č. 48, která spojuje Brno s Kobylnicemi a Prací. Všechny spoje 

budou jezdit v celé délce trasy. Linka 48 bude nově v Tuřanech vedena přes Holásky. 

 

4) nová autobusová linka č. 51, která spojí Bohunický kampus přes Bosonohy s Troubskem, 

Popůvkami a brněnskou Bystrcí.  

 

5) novinkou je i zavedení celodenního provozu na expresní lince E56 spojující Královo Pole 

s bohunickým kampusem. Nově pojede i dopoledne a bude navazovat na vlaky S3 od Tišnova. 

 

6) pozitivní zprávou pro obyvatele Moravan a obyvatele brněnské ulice Ořechovské je posílení 

dopravy na lince 501 jedící mezi Ústředním hřbitovem, Ořechovskou, Moravany a Nebovidy. Místo 

půlhodinového intervalu pojedou z důvodu velké poptávky autobusy ve špičkách pracovních dnů po 

dvaceti minutách. 

 

7) změny se týkají i nočního spojení Brna s významnými městy Jihomoravského kraje, například bude 

nově možné v noci před nepracovním dnem dojet z Brna vlakem či autobusem do všech okresních 

měst v kraji. 

 

8) o období cyklistické sezóny od dubna do září zavádí Jihomoravský kraj speciální expresní 

cyklobusy Brno – Znojmo – Vranov nad Dyjí. Cyklobusy budou vybaveny přívěsem pro 20 jízdních 

kol. Nástup s kolem bude možný jen na vybraných zastávkách.  

 

Více informací a přesné jízdní řády jsou dostupné na webových stránkách Integrovaného 

dopravního systému jihomoravského kraje. 
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I v letošním roce se bude konat další ročník dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme 

Česko. Cílem této akce je především zbavit města, obce, přírodu a krajinu volně odhozeného 

nepořádku, černých skládek odpadů a zároveň upozornit na závažnou problematiku černých skládek a 

přispět tak k prevenci jejich vzniku. Hlavním úklidovým dnem roku 2018 bude sobota 7. dubna a na 

podzim 15. 9. 2018 se Česká republika přidá i k celosvětovému úklidovému dni, kdy se budou na 

vyčištěných plochách navíc sázet stromky. Pro rok 2018 je již zaregistrováno 153 úklidů. 

Organizátorem úklidů je Český svaz ochránců přírody a brněnský spolek Ekosmák. 

 

                                                                    Přehled za rok 2017 
Zapojit se může každý 
Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři 

místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí 

zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si 

sami určí. Organizátorem se může stát téměř 

kdokoli, přípravu úklidu zvládne téměř každý. 

Může to být například vedoucí zájmové skupiny, 

člen obecního zastupitelstva, aktivní důchodce, 

ředitel školy, zástupce komerční firmy či prostý 

člen party přátel. Organizátoři pod sebou mají 

skupinku dobrovolníků. Registrace účastníků 

probíhá prostřednictvím webu projektu 

www.uklidmecesko.cz, kde se dobrovolníci 

mohou přihlásit buď jako organizátoři místního 

úklidu a zorganizovat tak vlastní úklidovou akci, 

nebo se připojí k již existujícím úklidům. 

 
Na webových stránkách je 

k dispozici interaktivní mapa 

úklidů za rok 2015, 2016, 2017 i 

2018 s legendou, která určuje 

typ úklidu – obecní úklid, školní 

úklid, černá skládka atd. Pod 

mapou je seznam obsahující 

datum, název akce, typ, 

organizátora a volnou kapacitu. 

Na stránkách se také dočtete vše 

o tom, jak se zapojit jako 

organizátor, jako dobrovolník, 

jaké budou Vaše povinnosti a 

s čím vším Vám spolek pomůže.  
                           Ukliďme svět, ukliďme Česko 

 
Nemáte možnost se zapojit aktivně do úklidu? Můžete pomoci zmapovat nepořádek a černé skládky 

pomocí mobilní aplikace ZmapujTo. (www.zmapujto.cz) 

                    

http://www.uklidmecesko.cz/
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                   SOSka: Krizový SMS systém 

 
Obce ve spolupráci s Jihomoravským krajem už řadu let mají 

možnost provozovat moderní způsob informování 

v krizových situacích pomocí flexibilního komunikačního 

kanálu – pomocí SMS zpráv na mobilní telefon. 

Prostřednictvím tohoto systému můžete být včas informováni 

o krizových situacích ve své obci, jako jsou například 

výpadky elektrického proudu, hrozící povětrnostní vlivy 

(vichřice, přívalové deště, povodně), havarijní stavy 

v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o 

plánovaných přerušeních dodávek energií. Nemusí jít vždy 

jen o krizové situace, SMS zprávy mohou přinášet i řadu 

dalších důležitých informací z běžného života obce. SMS 

systém připomněl svým občanům v šestém prosincovém čísle 

zpravodaje také pan starosta František Kroutil z obce Telnice. 

Cílem tohoto projektu je především zlepšení informovanosti, a 

tím bezpečnosti obyvatel obcí a měst ČR v případě vzniku 

krizových situací. Více než 730 obcí z celé České republiky je 

dnes již do systému zapojeno a občané dostávají od svých 

obecních a městských úřadů SOS zprávy. 

 

 

Jak se do systému zapojit? 

Přihlášení do tohoto systému je velmi jednoduché. Stačí poslat SMS zprávu v daném tvaru na uvedené 

číslo (příklad níže). Cena takové SMS je 3 Kč (včetně DPH) a ihned po odeslání obdržíte zpětnou 

SMS potvrzující zprávu, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Zasláním SMS zprávy 

dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených 

do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, 

plynárenské, vodárenské společnosti. Pokud chcete zjistit, zda je i Vaše obec či město do systému 

zapojeno, na webových stránkách www.krizoveinfo.cz je dostupná mapa České republiky, kde 

kliknete na Jihomoravský kraj a zobrazí se seznam zapojených obcí. Kliknutím na název obce (města) 

se Vám pak zobrazí podrobné informace o tom, jak se do systému můžete zapojit i Vy.  

 

Například u obce Telnice by registrační SMS byla ve tvaru: 

 

 

 

 

(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale piště bez diakritiky). Tuto zprávu 

odešlete na číslo 900 77 03. 

Jak postupovat, když už nebudu chtít přijímat zprávy? 

Posílání zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto, budete-li 

chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete jednoduše 

 SMS zprávu na uvedené číslo v požadovaném tvaru. Ihned  

obdržíte zpětnou SMS zprávu, že jste ze seznamu odběratelů  

informací vyřazeni.  

 

Příklad odhlašovací SMS zprávy u obce Telnice:  

 

 

 

Odeslat na číslo 900 77  

JMK mezera TELNICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO 

hvězdička ULICE hvězdička CISLO ORIENTACNI 

 

JMK mezera TELNICE mezera INFORMACE mezera NE 

 

Platí se tato služba? 

Informace, které Vám budou zasílány, 

jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen 

zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS 

zprávy (3Kč včetně DPH).  

 

http://www.krizoveinfo.cz/
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  
kontaktní centrum CSS pracuje i nadále na dalším zvýšení povědomí o fungování pro občany. Můžete 

se na CSS obrátit například v případě vyřizování dotací, jejichž žadatelem je fyzická osoba. Takto 

může naše centrum pomoci například s níže uvedenými tituly: kotlíkovými dotacemi, ale i s dalšími, 

například s programem Zelená úsporám či programem Dešťovka. Dotační poradenství rovněž mohou 

využít spolky v obci (divadelní, sportovní a jiné) nebo také domovy důchodců, školy či sbor 

dobrovolných hasičů, kterým může CSS usnadnit práci s hledáním externích zdrojů pro své aktivity a 

projekty a taktéž s administrací.  

 

  
 

PROGRAM 600  

Úvěrový program na pořízení obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 6 

let 
 

Státní fond rozvoje bydlení zahrnuje spoustu programů. Dovolte nám představit Program 600 – úvěr 

pro mladé na pořízení obydlí. Mezi výhody tohoto programu patří kontinuální přijímání žádostí o 

tuto podporu a platnost programu pro celé území České republiky. Dalším pozitivem je zejména 

možnost mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru bez poplatků. Bez poplatků je také správa a 

vedení úvěru, odborná pomoc a konzultace s pracovníky Státního fondu rozvoje bydlení. 

 

Kdo může žádat? 

 
Osoby mladší 36 let pečující  

o dítě do 6 let, které v době 

podání žádosti o úvěr nejsou 

vlastníky ani spoluvlastníky 

obydlí, ani nájemci družstevního bytu. 

 

 

Jak se taková žádost podává? 
 

Žádosti lze podat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFRB. Pomoc s vypracováním 

žádosti Vám nabízí i naše kontaktní centrum CSS. Po podání žádosti provede SFRB kontrolu 

doložených dokladů, zda jsou v souladu s Nařízením vlády 100/2016 Sb, kterým se tento program řídí. 

Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová 

smlouva. Lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 30 dnů. 

 

                                                                      

 

 

Na co lze úvěr využít? 
1) na výstavbu novostavby rodinného domu, 

2) na vestavbu, nástavbu nebo přístavbu bytu anebo 

změnu jiné stavby nebo její části na obydlí, 

3) na koupi obydlí, 

4) na převod družstevního podílu v bytovém družstvu 

s právem nájmu družstevního bytu v bytovém družstvu. 

 

Dotační možnosti a příležitosti pro občany 
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Jaká je výše úvěru? 
- Maximálně do výše 50 % skutečných nákladů 

na výstavbu, 

- Maximálně do výše 50 % z nižší ceny 

převodní nebo odhadní, 

- Minimálně 50 000 Kč, maximálně 600 000 

Kč 

- Součet výše úvěru z tohoto programu a výše 

úvěru poskytnutého jinou osobou nesmí 

přesáhnout 90 % skutečných nákladů na 

výstavbu nebo 90 % z nižší ceny odhadní 

nebo převodní. 

 

Jaká je úroková sazba, splatnost úvěru a možnosti zajištění úvěru? 

 
Úroková sazba minimálně ve výši základní referenční sazby EU + 1-2 % p. a., fixní nejdéle na dobu 

5 let. Splatnost maximálně 15 let (fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, max. 

délka splatnosti se nemění. Fond umožní také přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, celková doba 

splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne 21 let). 

 

Zajištění úvěru je možné dvěma způsoby: 

 

1) zástavním právem k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného 

plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnému pojištění) 

2) dohodou o ručení – jeden ručitel v případě, ze nelze sjednat zajištění zástavním právem v prvním 

pořadí + vinkulace pojistného plnění 

 
Více informací k prostudování a také vzory žádostí na webových stránkách SFRB www.sfrb.cz 

v sekci Programy a podpory – Program 600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE II. – Snížení emisí z lokálního vytápění 

domácností v Jihomoravském kraji II. 
 

Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, vyhlásil 14. 9. 2017 krajskou výzvu č. 1 

k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob v rámci dotačního 

programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji II. Tato výzva spadá pod Operační program Životní 

prostředí, Prioritní osu 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Zahájení registrace žádostí 

bylo stanoveno na 16. 10. 2017 a ukončení příjmu žádostí bude 31. 10. 2018 ve 12:00 hodin. 

Výzva je tedy otevřená. 

 

 

Aktuální stav programu 

PROGRAM JE OTEVŘEN 

V roce 2017 bylo přijato 43 žádostí za více než 

23, 6 mil. Kč, bylo uzavřeno 31 smluv za 16, 9 

mil. Kč, 

Rozpočet na rok 2018 je ve výši 50 mil. Kč a 

byl schválen Poslaneckou sněmovnou 

v prosinci 2017. 

http://www.sfrb.cz/
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Na co je podpora určena? 
 

Předmětem podpory přidělované fyzické osobě – konečným uživatelům, je výměna kotle na pevná 

paliva s ručním přikládáním za: 

- Tepelné čerpadlo, 

- automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky), 

- kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (na příklad kusové dřevo), 

- plynový kondenzační kotel. 

- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný). 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je rodinný dům vytápěn 

kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5. 

 

 

 

Kdo je oprávněný žadatel? 

 
Pouze fyzická osoba, způsobilá k právním 

jednáním a je vlastníkem či spoluvlastníkem 

rodinného domu na území Jihomoravského 

kraje, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije 

za účelem podnikání. 

 

Žadatel/konečný uživatel je povinen projekt 

realizovat vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaký je postup pro podání žádosti? 

 
1. vyplnění elektronického formuláře žádosti – žádost musí být zaregistrována přes dotační 

portál Jihomoravského kraje s následným doložením žádosti v listinné verzi včetně příloh. Pro 

otevření a vyplnění žádosti je nutné mít na počítači nainstalován Sofrware602 Form Filler, který je ke 

stažení na stránkách http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/. 

 

2. po vyplnění všech relevantních dat je třeba žádost elektronicky odeslat na server 

Jihomoravského kraje a po odeslání je nutné si žádost uložit. Po odeslání žádosti na server obdrží 

žadatel na e-mail, který uvedl do žádosti, potvrzení o zaslání elektronické verze s dalšími pokyny. 

Jak tato podpora funguje? 

Podpora na financování dílčích projektů 

fyzických osob bude při splnění všech 

podmínek poskytována formou 

nenávratné dotace konečnému uživateli 

zpětně – ex post. Nejprve je tedy nutné 

všechny výdaje projektu uhradit. Následně 

se doloží Jihomoravskému kraji 

k posouzení a schválení finanční 

vyúčtování dílčího projektu včetně všech 

relevantních dokladů. 

Výše podpory 

Typ zařízení Procento 

podpory 

Maximální výše 

podpory (Kč) 

Tepelné čerpadlo 80 % 120 000 

Automatický kotel 

výhradně na biomasu 

80 % 120 0000 

Ruční kotel výhradně na 

biomasu 

80 % 100 000 

Plynový kondenzační 

kotel 

75 % 95 000 

Automatický kotel na 

uhlí a biomasu 

75 % 75 000 

 

Výše uvedená podpora bude navýšena o 7 500 Kč 

v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla 

Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality 

ovzduší v ČR označena jako prioritní území. 

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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3. po odeslání a uložení žádosti je nutno ji vytisknou a opatřit podpisem žadatele (nemusí být 

úředně ověřen) a do 5 pracovních dnů po uzavření žádosti, respektive po odeslání dat na server 

JMK doručit listinnou verzi žádosti včetně všech povinných příloh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dalším dotačním titulem, který je stále dostupný a 

otevřený k podávání žádostí je program 

Ministerstva životního prostředí, které ve spolupráci 

se Státním fondem životního prostředí vydalo 

druhou výzvu v programu Dešťovka. První kolo 

Dešťovky s alokací 110 milionů bylo velmi krátké. 

Pouhý den stačil na to, aby se dotace rozebraly. 

Prostřednictvím elektronického systému bylo 

podáno 2 279 žádostí za 110 054 851 Kč a dalších 

3 260 žádostí zůstalo v systému rozpracováno. Nyní 

ve druhém kole Dešťovky mohou zájemci o dotace 

podávat žádosti od 7. 9. 2017 až do vyčerpání 240 milionové alokace. Naše CSS pro Vás získalo od 

Státního fondu životního prostředí i aktuální informace o čerpání.  

Ve výzvě pro celé území ČR je prozatím administrováno cca 1400 řádně podaných žádostí 

s úhrnnou maximální dotací zhruba za 70 milionů Kč. Ve výzvě, která je vyhrazena jen pro 

suché oblasti je to pak 350 žádostí s celkovou zamluvenou částkou zhruba 15 milionů korun. 

Celková alokace pro nynější druhé kolo výzvy je 240 milionů Kč. Nadále je tedy možné požádat 

o dotaci. Žádosti jsou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace. Díky dvojnásobné 

alokaci, oproti prvnímu kolu, bude možné podpořit minimálně pět tisíc domácností. 

Místo předložení listinné verze žádosti 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Žerotínovo náměstí 3 

601 82 Brno 

Kancelář č. 321 (3. patro) 

 

Nebo na podatelnu v uzavřené obálce (min. formát 

A4) na které musí být uvedeno: 

 Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, 

odd. evropských dotací, Kancelář č. 321, Žerotínovo 

nám.3, 601 82 Brno. 

Dotační program na výměnu kotlů 

v Jihomoravském kraji II – 1. Výzva – jméno a 

adresa žadatele 

Upozornění  „NEOTVÍRAT“  

 

Další informace na: 

www.dotace.kr-jihomoravsky.cz 

v sekci Dotační oblasti – Životní 

prostředí - Snížení emisí z lokálního 

vytápění domácností v Jihomoravském 

kraji II (Kotlíkové dotace) OPŽP - 1. 

výzva 

 

http://www.dotace.kr-jihomoravsky.cz/
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5735-506-Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+II+(Kotlikove+dotace)+OPZP+-+1+vyzva.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5735-506-Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+II+(Kotlikove+dotace)+OPZP+-+1+vyzva.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5735-506-Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+II+(Kotlikove+dotace)+OPZP+-+1+vyzva.aspx
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5735-506-Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+II+(Kotlikove+dotace)+OPZP+-+1+vyzva.aspx
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Pro koho je tato výzva určena? 
Dešťovka je určena pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů 

na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Nelze ji 

však využít na domy určené k rekreaci. Hlavním cílem tohoto programu je 

motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a 

efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné 

vody z povrchových a podzemních zdrojů. Dešťovka je určena pro občany, 

kteří si uvědomují problém s nedostatkem pitné vody, smýšlejí ekologicky 

a chtějí ušetřit za drahou pitnou vodu. 

 

Jak získat dotaci? 
1) seznamte se s podmínkami programu, 

2) nechte si od dodavatele nebo autorizovaného projektanta 

zpracovat jednoduchý projekt a odborný posudek, 

3) podejte elektronickou žádost – z pohodlí domova bez front, 

4) doručte na kterékoli krajské pracoviště SFŽP ČR žádost a 

povinné přílohy v listinné podobě, 

5) doložte dokončení realizace systému, 

6) podepište návrh smlouvy a vyčkejte na dotaci – pokud je 

žádost bezchybná, je předložena ke schválení. O udělení 

podpory rozhoduje ministr životního prostředí. Na základě jeho 

rozhodnutí s Vámi fond uzavře písemnou smlouvu, která 

stanoví individuální podmínky. 

7) vyplacení podpory – po doručení Vámi podepsané smlouvy 

a následném podpisu ředitele Fondu Vám bude převedena 

dotace na Váš bankovní účet. 

 

Blíže je celý postup rozebrán na webových stránkách Státního 

fondu životního prostředí, v sekci Národní program ŽP – 

Dešťovka – Krok za krokem k získání dotace. 

 

Za jak dlouho musím projekt dokončit a kdy 

dostanu dotaci? 
Na realizaci celého projektu je poskytnut 1 rok od akceptace 

(zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti. Dotace se vyplácí 

až po doložení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí 

vše předfinancovat z vlastních zdrojů.  

 

Jaké dokumenty budu potřebovat při podání 

žádosti?  
Hlavním dokumentem je samotná žádost, kterou vyplníte na 

internetu. Dále pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem 

nebo autorizovaným projektantem. Dále je potřeba písemný souhlas vlastníků domu (je-li relevantní) a 

pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku a Vaše obec není uvedena 

v seznamu prověřených obcí, nezapomeňte na doložení dokladu o akutním nedostatku vody. 

 

Co je to odborný posudek a kde ho seženu? 
Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a 

navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek 

zpracovává nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant. 

 

Kromě podrobných 

informací, které jsou 

k dispozici na webových 

stránkách můžete využít 

také bezplatnou 

telefonní linku. Ve všech 

krajských městech máte 

navíc možnost využít 

osobních konzultací na 

krajských pracovištích 

Státního fondu životního 

prostředí ČR 

www.dotacedestovka.cz 

Tel.: 800 260 500 

E-mail: Inko@sfzp.cz 

 

Nebo se můžete obrátit 

na naše kontaktní 

centrum společných 

služeb DSO Šlapnicko. 

 

http://www.dotacedestovka.cz/
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Co budu potřebovat při doložení realizace? 
Předkládají se zejména faktury a doklady o úhradě a položkový rozpočet nebo smlouva o dílo. Dalé 

pak také důležité dokumenty dokládající soulad s podmínkami programu například u systémů, kde se 

splachuje srážkovou vodou, se jedná o doklady prokazující dohodu mezi žadatelem a provozovatelem 

kanalizace na odvádění odpadní vody vniklé ze srážkové do veřejné kanalizace. Úplný výčet 

požadovaných dokumentů je uveden v kapitole č. 11 Výzvy. 

 

Jaké jsou změny oproti prvnímu kolu výzvy? 
V první řadě je to tedy dvojnásobná alokace, 240 milionů korun, vyčleněné z prostředků Státního 

fondu životního prostředí ČR. Zcela nově je polovina financí určena výhradně pro suchem ohrožené 

oblasti. Po zkušenostech z prvního kola došlo k upřesnění definice tzv. suchých obcí. Kromě již 

stávajících se nově na seznam suchých obcí dostanou také ty obce, které zákaz používat vodu na 

zalévání, napouštění bazénů nevyhlásily veřejnou vyhláškou, ale jen například obecním rozhlasem či 

rozesláním hromadného e-mailu a také obce bez veřejného vodovodu, kde starostové rovněž vyzvali 

občany k šetření s vodou. Tento seznam najdete na webových stránkách www. dotacedestovka.cz. 

Zcela nově je polovina financí určena výhradně pro tuto kategorii, tedy pro suchem ohrožené oblasti, 

aby bylo zajištěno, že se dotace dostanou do oblastí, kde je nedostatek vody opravdu kritická. 

 

Máte více času na doložení dokumentů k žádosti 

Další pozitivní změnou je prodloužení lhůty na doložení jednoduchého odborného posudku a dalších 

nutných příloh k žádosti. Místo pěti dnů mají lidé nyní až 30 dnů na to, aby žádost a její přílohy 

doručili papírově na některé z krajských pracovišť SFŽP ČR. Platí také nadále pravidlo tří týdnů, což 

znamená, že do 3 týdnů od podání žádosti se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku, či zda má 

odstranit případné nedostatky a po schválení žádosti mu pak bude do tří týdnů od uzavření smlouvy 

odeslána dotace. 

 

Dešťovka do každé domácnosti 

Program dotuje 3 základní systémy. Nejjednodušší systém využívající dešťovou vodu jen na zálivku 

zahrady bude dotován částkou až 55 tisíc korun a bude podporován jen u stávajících domů v oblastech 

výrazně postižených suchem. Složitější systémy, které budou srážkovou vodu využívat nejen na 

zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety, případně budou recyklovat vodu odpadní, jsou určené 

pro majitele domů po celé ČR a získat na ně mohou dotaci až 105 tisíc korun. Stejně jako v případě 

první výzvy platí, že pokud bude chtít majitel domu využívat dešťovou vodu i ke splacování toalety a 

je připojen na kanalizační síť, musí se s provozovatelem kanalizace domluvit na podmínkách platby za 

stočné a toto potvrzení doložit ještě před vyplacením podpory. Na druhou stranu se díky opatření sníží 

náklady na vodné. 
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Kalendárium 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Březen 

Habaďůra – Tylovo divadlo Újezd u Brna 
Datum: 3. 3. 2018 
Pořádá: obec Prace, velký sál KD 
 
Futsalový turnaj o pohár starosty obce 
Telnice 
Datum: 3. 3. 2018 
 
Házená muži II. Liga: Telnice – SKKP Brno B 
Datum: 4. 3. 2018 
Kde: Telnice 
 
Dětský maškarní ples Silůvky 
Datum: 4. 3. 2018 
 

 
Dětský maškarní ples 

 

Velikonoční tvoření v obci Telnice 
Datum: 9. 3. 2018 
 
Ples šermířů Šlapanice 
Datum: 10. 3. 2018 
 
Dívčí olympiáda Telnice 
Datum: 10. 3. 2018 
 
Velikonoční výstava v Jiříkovicích 
Datum: 10. – 11. 3. 2018 
 
Koncert Petry Janů 
Datum: 17. 3. 2018 v 19:00 hodin 
v sokolovně v Pozořicích 
 
Velikonoční tvoření v Hostěnicích 
Datum: 18. 3. 2018 
 
Světluškový průvod na vítání jara v obci 
Telnice 
Datum: 21. 3. 2018 
 
Noc s Andersenem ve Šlapanicích 
Datum: 23. 3. 2018 
 
 
 
 
 

Duben 

Pomlázková zábava ve Šlapanicích 
Datum: 1. 4. 2018 
 
Ukliďme Česko ve Šlapanicích 
Datum: 7. 4. 2018 
 

 
 
Turnaj minižáků v házené 
Datum: 7. 4. 2018 
Kde: Telnice 
  
Jarní brigáda Ukliďme Česko 
Datum: 7. 4. 2018 
Pořádá: obec Prace, SDH a MS Mohyla 
míru 
 
Jihomoravské bicyklem – seminář 
Telnice 
Datum: 7. 4. 2018 
 
Pratecké vepřové hody 
Datum: 14. 4. 2018 
Pořádá: obec Prace  
 
Prasátko – turnaj ve stolním tenise v 
Hostěnicicích 
Datum: 14. 4. 2018 
 
Melodie stále zelené Šlapanice 
Datum: 19. 4. 2018 
 
Pohádkový les v Hostěnicích 
Datum: 21. 4. 2018 
 
Triatlon mládeže ve Šlapanicích 2. Kolo 
Datum: 22. 4. 2018  
 
Den Země v Hostěnicích 
Datum: 22. 4. 2018 
 
Rybářské závody pro děti a dospělé 
Datum: 28. 4. 2018 
Kde: Telnice 
 
 
 

 
 
 

Květen 

Nohejbalový turnaj dvojic v 
Jiříkovicích 
Datum: 5. 5. 2018 
Pořádá: TJ Sokol 
 
Tvaroženský košt vín 
Datum: 5. 5. 2018 
Kde: Tvarožná 
 
Pétanque turnaj seniorů 
v Bedřichovích 
Datum: 5. 5. 2018 
 
Hasičské hody 
Datum: 6. 5. 2018 
Pořádá: SDH Blažovice 
 
Turnaj v pétanque v Jiříkovicích 
Datum: 12. 5. 2018 
Pořádá: TJ Sokol + obec 
 

 
Turnaj v Jiříkovicích 

 
Kuličkiáda Šlapanice 
Datum: 12. 5. 2018 
 
Kuličkiáda v obci Telnice 
Datum: 12. 5. 2018 
 
Koncert k Svátku matek 
Datum: 13. 5. 2018 
Kde: Tvarožná 
 
Triatlon mládeže 3. Kolo Šlapanice 
Datum: 13. 5. 2018 
 
Muzejní noc v obci Prace 
Datum: 18. 5. 2018 
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Březen 

Telnický bazárek 
Datum: 24. 3. 2018 
Kde: Telnice 
 
Turnaj v kuželkách smíšených dvojic 
Datum: 24. 3. 2018 
Kde: Telnice  
 
Aerobic master class v Jiříkovicích 
Datum: 24. 3. 2018 
Pořádá: Orel 
 
Farmářské trhy v Ostopovicích 
Datum: 3. 3. 2018 od 8 do 12 hodin na 
návsi obce Ostopovice. (Další termíny trhů: 
7. 4., 12.5., 8.9., 13.10., 24. 11.) 

Farmářské trhy Ostopovice 

Velikonoční tvoření ve Šlapanicích 
Datum: 24. 3. 2018 
 
Ples ZŠ Šlapanice 
Datum: 25. 3. 2018 
 
Triatlon mládeže ve Šlapanicích 
Datum: 25. 3. 2018  
 
Velikonoční hrkání Blažovice (koná se i 
v obci Telnice) 
Datum: 29. – 31. 1. 2018 
Pořádá: Farnost Blažovice 
 

 
Červen 

Den dětí na statku 
Datum: 2. 6. 2018 
Kde: Hostěnice 
 
Volejbalový turnaj na Pastviskách 
Datum: 9. 6. 2018 
Kde: Hostěnice 
 

Festival dechových hudeb 
Datum: 9. 6. 2018 
Kde: Kobylnice 

Duben 

Divadelní festival v Jiříkovicích 
Datum: 26. – 29. 4. 2018 
Pořádá: Divadlo Stodola 

Čarodějnice v JIříkovicích 
Datum: 29. 4. 2018 
Pořádá: SRPŠ 

Čarodějnice v Jiříkovích 

Košt vína v Bedřichovicích 
Datum: 28. 4. 2018 
 
Čarodějnický rej v obci Telnice 
Datum: 30. 4. 2018  
 
Pálení čarodějnic v Hostěnicích 
Datum: 30. 4. 2018 
 

Červenec 
 

Tvaroženská olympiáda pro děti a 
mládež 
Datum: 30. a 31. 7. 2018 
Kde: Tvarožná 
 
Annenská zábava Hostěnice 
Datum: 28. 7. 2018 
 
Tradiční hody Jiříkovice 
Datum: 21. – 22. 7. 2018 
Kde: JIříkovice 
 

 
Hody Jiříkovice 

Květen 
 
Babské hody Tvarožná 
Datum: 19. 5. 2018 
 
Muzejní noc a noc šatlavy ve 
Šlapanicích 
Datum: 19. 5. 2018 
 
Cyklistické odpoledne pro děti v obci 
Telnice 
Datum: 20. 5. 2018 
 
Královničky Šlapanice 
Datum: 21. 5. 2018  
 
Noc kostelů Šlapanice 
Datum: 25. 5. 2018  
 
Noc kostelů v obci Prace 
Datum: 25. 5. 2018 
 
Fotbalový turnaj mužů, žen a dětí 
v Jiříkovicích 
Datum: 26. 5. 2018 
Pořádá: TJ Sokol + obec 

 
Den dětí a turnaj v přehazované ve 
Šlapanicích 
Datum: 30. 5. 2018 
 

Srpen 
 
Diskotéka 
Datum: 3. 8. 2018 
Kde: Tvarožná 
 
Předpouťový hudební večer 
Datum: 4. 8. 2018 
Kde: Tvarožná (5. 8. Pouť) 
 
Nohejbalový turnaj Tennessee CUP 
IX 
Datum: 11. – 12. 8. 2018 
Kde: Telnice 
 
Turnaj v minikopané 
Datum: 18. 8. 2018 
Kde: JIříkovice 
 
Folklórní podvečer 
Datum: 18. 8. 2018 
Kde: Telnice 
 
Hostěnické párové hody 
Datum: 19. 8. 2018 
 
Sportovní soutěž požárních družstev 
O pohár starosty SDH Tvarožná 
Datum: 26. 8. 2018 
Kde: Tvarožná 
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Losovaný tenisový turnaj – memoriál 
Marka Buchty 
Datum: 9. 6. 2018 
Kde: Jiříkovice 
 
Stavění máje, Předhodová zábava, 
Hodové posezení u cimbálu  
Datum: 23. 6. 2018 
Kde: Telnice 
 
Krojovaný průvod, Lidové tance, Hodová 
zábava 
Datum: 24. 6. 2018 
Kde: Telnice 
 
Tenisový turnaj Tennesssee Challange 
Cup 
Datum: 30. 6. 2018 
Kde: Telnice 
 

 
          Tenisový turnaj Telnice  
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