
Vážení spoluobčané, upřímně Vás vítáme nad stránkami třetího informačního zpravodaje Dobrovolného svazku
obcí Šlapanicko.

V uplynulých měsících naše kontaktní centrum společných služeb i nadále poskytovalo zástupcům obcí servis
v různých oblastech. Nejvýznamnější oblastí i nadále zůstává dotační management, který zahrnuje komplexní
činnost týkající se tvorby žádostí o dotace, dotační poradenství i dotační monitoring, který usnadní orientaci
v aktuálních výzvách a dotačních programech a umožní tak obcím dosáhnout na externí zdroje. Další důležitou
oblastí je právní poradenství věnované zejména žádostem o vytvoření návrhů smluv, pomoc v této oblasti
centrum také poskytuje při tvorbě a aktualizaci směrnic či vyhlášek.

V novém roce 2017 centrum rozšířilo svoji agendu služeb tak, aby docházelo k lepšímu naplňování cílů projektu,
a to je zejména pomáhat starostům odstraňovat nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí.
Byla tedy vytvořena agenda týkající se naplňování povinností obcí dle zákona o obcích, o svobodném přístupu
k informacím a dle správního řádu. Agenda odborného poradenství v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím zahrnuje například kontrolu zveřejnění povinně zveřejňovaných informací
v sídle obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. V oblasti zákona č. 128/200 Sb., o obcích, se jedná o
kontrolu vedení evidence právních předpisů, které obec vydala, kontrolu zasílání závazných vyhlášek obce po
dni vyhlášení Ministerstvu vnitra, kontrolu zveřejnění záměrů nakládat s nemovitým majetkem obce a také
například kontrolu dodržování zákonných termínů pro konání zastupitelstva a zveřejnění informací. V oblasti
zákona č. 500/2004, správního řádu, jde zejména o kontrolu úřední desky, zda fyzická odpovídá elektronické
verzi. Tuto agendu CSS postupně zařazuje do svých činností kontrolou obsahu webových stránek (bez účasti
starosty), osobní návštěvou v obci nebo telefonickou či emailovou komunikací s obcí.

Kontaktní centrum pracuje i nadále na dalším zvýšení povědomí o fungování pro občany. Mohou se na CSS
obrátit například v případě vyřizování dotací, jejichž žadatelem je fyzická osoba. Takto může CSS pomoci
například s kotlíkovými dotacemi, 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. I pro občany nabízí centrum poradenství v procesu tvorby či kontroly různých smluv a
písemností.
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Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začalo ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června
2018.

Podzimní prázdniny připadly na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Organizace školního roku 2017/2018

Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo
rozhoduje o přijetí, kdo stanovuje přijímací kritéria?
K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy. Ten
také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí vzít přednostně děti
uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona v aktuálním znění (s
odlišnou účinností k 1. 9. 2017 děti od 4 let, k 1. 9. 2018 dětí od 3 let
a s účinností od 1. 9. 2020 děti od 2 let vždy s podmínkou trvalého
pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy). V případě, že nelze tyto
děti z kapacitních důvodů přijmout nebo obec mateřskou školu
nezřizuje, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost
zajistit mu místo v jiné mateřské škole. Dalším kritériem pro přijímání
může být např. trvalý pobyt v obci, která MŠ zřizuje, určitý věk dítěte,
sourozenec, který již MŠ navštěvuje apod.

Jedná- li se o firemní mateřskou školu zřízenou v souladu s § 34, odst.
8 školského zákona, přijímá děti také ředitel mateřské školy dle
kritérií, která stanoví zřizovatel. V ostatních případech rozhoduje na
základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby
vykonávající činnost školy. Kritéria se zveřejní předem, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Mateřské školy se
organizují pro děti zpravidla od tří let do šesti let, nejdříve však od
dvou let.K zápisu lze jít i s dítětem mladším tří let, ale takové dítě
musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy

. Jak postupovat v případě nepřijetí dítěte do školy?
Součástí každého rozhodnutí o nepřijetí je tzv. poučení, ze kterého
vyplývá, že se rodiče mohou proti tomuto rozhodnutí odvolat, včetně
lhůty, v níž je potřeba odvolání podat. Toto právo vyplývá z § 81 odst.
1 správního řádu.  Odvolání lze podat i proti rozhodnutí soukromé
mateřské školy (je-li zapsána v rejstříku škol MŠMT- takových bude
většina).

V případě mateřských škol zřizovaných ministerstvem nebo
registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, je
odvolacím orgánem Ministerstvo školství.

Pokud ředitel školy odvolání plně nevyhoví, předá
spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu
orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání

Úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol,
které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí,
plní krajský úřad. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode
dne oznámení rozhodnutí (od doručení). Odvolání
se podává ve dvou tiskopisech, odvolává se dítě,
zastoupeno svým zákonným zástupcem, který za
něj podává odvolání.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec
nebo i svazek obcí, rozhoduje ředitel mateřské
školy ve správním řízení, rozhodnutí je tedy
zcela v kompetenci ředitele mateřské školy.
V případě nepřijetí dítěte do mateřské školy
zřizované státem, krajem, obcí či svazkem obcí se
mohou rodiče odvolat u správního orgánu, který
rozhodnutí vydal, tedy u ředitele MŠ, který
vydává kritéria pro přijetí dětí.

Co by mělo obsahovat odvolání?

 Kdo je činí: jméno, příjmení, datum
narození, trvalé bydliště,

 které věci se to týká,
 co se navrhuje,
 označení správnímu orgánu, jemuž je

určeno,
 podpis,
 proti kterému rozhodnutí směřuje,
 a v jakém rozsahu ho napadá a v čem je

spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí.

Aktuálně k přijímání dětí do mateřských škol



Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. zavádí
s účinností od září 2017 povinné předškolní
vzdělávání a individuální vzdělávání dětí jako
možnou alternativu plnění povinného předškolního
vzdělávání v mateřské škole. S účinností od 1.
ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti
let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním
roce k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zavádí
se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání,
který bude mateřskou školou vypisován ve
stanoveném časovém období (prvních 14 dní
v květnu).

Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání
čtyřletých dětí pocházejících ze spádového
obvodu dané mateřské školy (týká se pouze
obecních mateřských škol). Mateřská škola bude
muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze
spádové oblasti do naplnění kapacity. V souvislosti
s tímto opatřením vyvstala potřeba zajistit, aby
kapacity jednotlivých obecních mateřských škol
byly od září 2017 nastaveny tak, aby byly schopné
přijmout všechny čtyřleté a pětileté děti z jejich
spádových oblastí.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole
je bezplatné. Vedle vzdělávání v mateřské škole
školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění
povinného předškolního vzdělávání – individuální
vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě
(přípravném stupni základní školy speciální) a
v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce
rozhodne pro některou z alternativních forem plnění
povinného předškolního vzdělávání, musí to
oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě
zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem
školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně
vzdělávat. Individuální vzdělávání může probíhat
po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část.
Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě
individuálně vzdělávat po převažující část roku,
musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, do
které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před
začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít
povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce
rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat
v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit
řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě
vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Co takové oznámení obsahuje?

.

Co se děje, pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem k ověření v řádném termínu?

Změny v předškolním vzdělávání

Především identifikační údaje dítěte – jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, období, po které bude
dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení,
doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých
má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy v doporučených
oblastech.Mateřská škola také ve svém školním řádu musí stanovit termíny a způsoby ověřování a zákonný
zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v učených
oblastech

Pokud se zákonný zástupce nedostaví v řádném ani v náhradním termínu k ověření, ředitel mateřské školy ukončí
individuální vzdělávání a dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i
v případě, že se rodič proti tomuto odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy
ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně



V Ostopovicích postaví novou víceúčelovou knihovnu. Budova poslouží i
jako sál

Nové víceúčelové knihovny se dočkají obyvatelé Ostopovic. Projekt před nedávnem schválili zastupitelé.
Stávající knihovna v Lípové ulici vznikla již v šedesátých letech, dnes má problémy s vlhkostí, dosluhuje jí
střecha a nevyhovuje ani prostorově. Nová budova na stejném místě bude sloužit i jako obecní sál. Přibudou tak
prostory pro setkávání, diskuze nebo třeba žákovské koncerty. Výstavba začne v roce 2019 a podle hrubých
odhadů bude stát přes deset milionů korun.

stávající budova knihovny vizualizace nové knihovny

Záchytné parkoviště v Bílovicích nad Svitavou?

Už za několik let by lidé, kteří dojíždějí směrem ze
severu od Brna, mohli odstavit auta na záchytném
parkovišti v Bílovicích nad Svitavou a dál
pokračovat vlakem. V centru města by nemuseli
složitě hledat parkovací místo. Záchytné parkoviště
vitá i starosta pan Miroslav Boháček a dodává, že
v blízkosti nádraží nedávno vzniklo padesát
parkovacích míst a často je tam plno.

O projektu Brno s Bílovicemi jedná. Podle pana
starosty Boháčka by parkovací stání mohla
vzniknout na místě současných stavebnin
v blízkosti železniční stanice. Záchytné parkoviště
by mohlo mít alespoň sto šedesát parkovacích míst
ve dvou podlažích a byla by zpoplatněna v řádu
desetikorun za dvanáct hodin stání. V Brně vznikne
takových

záchytných parkovišť pět – na ulici Purkyňova,
Královo Pole nádraží, Kampus Bohunice,
Jemelkova a Novolíšeňská.

Poplatky za záchytná parkoviště jsou podstatně
levnější než poplatky za parkování v centru města
Brna, kde se mohou vyšplhat až na sto korun za
hodinu.

Co je nového a co se chystá?



Vězení ruských vojáků za napoleonských válek. Barokní sýpku přestavují
Sokolnice na byty

Soukromá firma před devíti lety slíbila, že
zchátralou barokní sýpku opraví. Kvůli ekonomické
krizi z plánů sešlo. V březnu 2017 však dělníci
sýpku začali opravovat. Po dokončení rekonstrukce
majitelé zřídí v historické budově stojící téměř
v centru Sokolnic nové byty. Sokolnická sýpka je
památkově chráněná. Majitelé budovy proto ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem dbají
na to, aby byly zachovány všechny historické
detaily.

Uvnitř budovy se nacházeli stroje používané ve
všech historických obdobích provozu sýpky, stroje

z doby komunismu, z osmnáctého, devatenáctého
století, některé stroje byly nabídnuty technickému
muzeu, které o ně projevilo zájem. Téměř
pětipatrová sýpka stojí nedaleko míst, kde se
odehrávala slavná napoleonská bitva tří císařů.
Francouzští vojáci zde zajali zhruba čtyři sta vojáků
ruských a tím bitva skončila. Od sýpky směrem
k zámku vede stará přístupová cesta z tradičních
valounů. Obec Sokolnice nechala zpracovat návrh
na projektovou dokumentaci a zjišťuje, kolik by
stála investice do cesty. Opravy budovy z poloviny
osmnáctého století budou trvat rok. Kromě bytů
v ní bude i místnost připomínající bitvu tří císařů.

budova sýpky

interiér budovy



Sdružený tisk brožurek projektu Vaše cesty k bezpečí aneb chytré
blondýnky radí

HZS Jihomoravského kraje nabízí starostům obcí
v Jihomoravském kraji a dalším subjektům možnost
využít sdružený tisk aktualizované brožurky Vaše
cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí, pro
potřeby preventivně výchovné činnosti. Využitím
této nabídky si obce současně plní své povinnosti
dle zákona č. 239/2009 Sb. v oblasti informování
veřejnosti o žádoucím chování při mimořádných
událostech.

Chytré blondýnky radí jak se chovat, když hrozí
nebo již nastala mimořádná událost,a nebo je
ohrožena Vaše bezpečnost.

Mezi zapojené obce DSO Šlapanicko patří
Viničné Šumice, Sokolnice, Modřice, Blažovice,
Kobylnice, Hostěnice, Pozořice a Telnice.
Celkový počet požadovaných výtisků brožury se
ustálil na počtu 6 150 ks.

Ve Velaticích otevřeli nové rodinné centrum s knihovnou a kavárnu Lont

V budově bývalé školy ve Velaticích, kam se již přesunul i obecní úřad, vzniklo nové rodinné centrum a
knihovna. Jde o prostory bývalých tříd školy. V prostorách rodinného centra se plánuje pořádat spousta akcí – od
schůzek rodičů s dětmi, setkání členů místního klubu důchodců, přes vernisáže, promítání či cvičení s dětmi.
Místnost knihovny je prostorná, je vybavena dětským i čtenářským koutkem. V tamních prostorách vznikla i
nová nedělní kavárna Lont.

Cyklostezky na Šlapanicku

V průběhu podzimu roku 2017 by mělo nabýt právní moci územní rozhodnutí na systém cyklostezek v regionu
Šlapanicka, který by měl být napojen na město Brno spojením mezi Šlapanicemi a MČ Brno Slatina. V zápětí
by mělo být požádáno o stavební povolení. Předpoklad podání žádosti o dotaci by měl být také během
podzimních měsíců v rámci výzvy nástroje ITI Brněnské metropolitní oblasti.

V současné době probíhá v rámci projektu cyklostezek na Pozořicku prověřování možností výstavby podjezdu
pod železniční vlečkou do Cementárny u silnice z Pozořic na jih na starou cestu. Tento podjezd je stěžejní pro
další realizaci plánované cyklostezky vedoucí od Stránské Skály přes Podolí, Velatice, Tvarožnou až do
Viničných Šumic. Tato prověřovací studie by měla být hotová do konce roku 2017, teprve poté bude možné
vybrat projektanta.

Dalším připravovaným systémem cyklostezek je oblast propojující cyklostezku Brno - Vídeň od Rebešovic
přes Modřice do Želešic s napojením na Moravansko a Ostopovicko a zpět do Brna skrze MČ Starý Lískovec a
Bohunice. Zde ještě nejsou dořešeny všechny majetkoprávní věci pro možné vyprojektování trasy. Přesto však
došlo k dohodě mezi DSO Šlapanicko a Svazkem obcí Cyklostezka Brno – Vídeň. Na podzim by mělo být
podepsáno memorandum o spolupráci mezi Svazky a mělo by dojít k propojení obou systémů cyklostezek a
cyklotras.



Aktuality

Uzavírka silnice mezi Šlapanicemi a
Jiříkovicemi – rekonstrukce mostu

Od 23. 8. 2017 bude uzavřena silnice III. třídy
v úseku mezi Šlapanicemi a Jiříkovicemi z důvodu
rekonstrukce mostu III/15286. Objízdná trasa bude
vedena přes Ponětovice. Termín úplné uzavírky je
plánován do 9. 12. 2017.

Znovuotevření sociální poradny ve
Slavkově u Brna

Charita ve Slavkově u Brna a v Bučovicích
oznamuje, že je od 1. 8. 2017 opět v provozu.
Poradna poskytuje své služby osobám ve
věku od 18 let, které se nacházejí
v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková
situace hrozí. Jedná se zejména o rodiny
s dítětem, osoby v krizi, oběti domácího
násilí, osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem ohroženy,
oběti trestné činnosti a podobně.

Nová služba Mobilní rozhlas

Město Šlapanice zavádí novou službu Mobilní
rozhlas. Zdarma budete dostávat SMS zprávy,
hlasové zprávy, e-maily a zprávy do aplikace o
důležitých aktualitách. Zaregistrovat se můžete na
webu http://slapanice.mobilnirozhlas.cz, případně
odevzdáním registračního ústřižku, který je
k dispozici na podatelně Městského úřadu nebo ke
stažení na webu města Šlapanice.

Třetí ročník bazárku
dětského oblečení a
hraček: 7. 10. 2017, Orlovna
Moutnice od 13 do 17 hodin.

Rodinné centrum Sokolnice zve
srdečně na cyklus přednášek
s názvem Návrat do zaměstnání,
který je určen všem, kteří hledají práci
nebo chtějí změnit zaměstnání.
Termíny: 14. 10. 2017, 11. 11. 2017, 2.
12. 2017, vždy od 9 do 12 hodin v ZŠ
Sokolnice, Masarykova 20. Cena 450
Kč.

Obec Telnice ve spolupráci s babičkou
Ludmilou Jaškovou zve všechny děti na
pravidelné Páteční čtení dětem
v klubovně telnické Šatllavy (přijďte
hlavním vchodem do budovu OÚ),
s sebou si vezměte svoji oblíbenou
knihu. Začínáme v pátek 6. 10. 2017 od
16 do 17 hodin. Bližší informace na tel.
721 280 189 nebo na OÚ Telnice.
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Kontaktní místo

Centrum společných služeb DSO Šlapanicko
Městský úřad Šlapanice
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

RNDr. Filip Chvátal Ing. Monika Drápalová
manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko specialistka pro rozvoj regionu
E-mail: chvatal@slapanice.cz E-mail: drapalova@slapanice.cz
Telefon: 731 066 513 Telefon: 731 035 355

Cvičitelé TJ Sokol Telnice zvou všechny zájemce do sálu místní
sokolovny, kde začíná od pondělí 2. 10. 2017 pravidelné
cvičení těchto složek:

Pondělí
17:00 – 18:00 hod – Cvičení - mladší žákyně
18:00 – 19:00 hod – Badminton
19:00 – 20:00 hod – Kruhový trénink (muži i ženy)
20:00 – 21:00 hod – Cvičení ženy – slet - skladba Ženobraní

Úterý
18:00 – 19:00 hod – Zdravotní cvičení - muži
20:00 – 21:30 hod – Florbal

Středa
18:00 – 19:00 hod – Zdravotní cvičení - ženy
19:00 – 20:30 hod – Basketbal

Čtvrtek
17:00 – 18:00 hod – Cvičení - mladší žákyně
18:00 – 19:00 hod – Cvičení - starší žákyně
19:00 – 20:00 hod – Kruhový trénink (muži i ženy)

Pátek
15:00 – 18:00 hod – Futsal junioři
19:00 – 20:00 hod – Cvičení muži – slet - skladba Borci
20:00 – 21:30 hod – Florbal

Členství – dítě, senior 250 Kč, dospělý 550 Kč/rok - včetně úrazového
pojištění!
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Kalendář akcí konaných na území DSO Šlapanicko

LISTOPAD 2017

4. 11. Halloween a zvěřinové hody
v obci Kobylnice

4. 11. Halloween party v obci Telnice

4. 11. Babské hody v obci Prace

6. 11. Den otevřených dveří u
starostky a místostarosty ve
městě Šlapanice (a každé další
první pondělí v měsíci)

10. 11. Světluškový průvod na vítání
Martina v obci Kobylnice

11. 11. Svatomartinské setkávání ve
městě Šlapanice

11. 11. Svatomartinský košt v Želešicích

11. 11. Ministranská olympiáda v obci
Telnice

11. 11. Babské hody v obci Kobylnice

11. 11. Martinské hody v Silůvkách

11. 11. „Listopáda“ disko DJ Boris v obci
Sokolnice

11. 11. Košt martinských vín v Modřicích

12. 11. Lampionový průvod v obci
Telnice

17. 11. Turnaj v ricochetu o pohár 17.
listopadu v obci Telnice

17. 11. Lampionový průvod v
Hostěnicích

24. 11. Posezení u cimbálu ve městě
Šlapanice

25. 11. Kobylnické zpívání

25. 11. O pohár starosty – turnaj
družstev v kuželkách v obci
Telnice

ŘÍJEN 2017

7. 10. III. želešické KoloRádo a I.
kolobrndění

7. 10. Představení Dámský krejčí –
Divadelní spolek Slavkov u Brna,
velký sál KD obec Prace

7. 10. Závod horských kol Pratecké
hrby v obci Prace, Bikepark u
fotbalového hřiště

7. 10. Babské hody v Sokolnicích

7. 10. Drakiáda v obci Telnice

8. 10, Výstava krojů a posezení u
burčáku v obci Blažovice, hraje
CM Kalečník, KD Blažovice

8. 10. Burčákové odpoledne ve městě
Šlapanice

13. – 15. 10. Divadelní víkend na Sokolovně
v obci Tvarožná

13. 10. Dýňování v Hostěnicích

14. 10. Seriál závodů „Těžká hodina“
v obci Prace

19. 10. Melodie stále zelené, město
Šlapanice

20. – 21. 10. Podzimní divadelní festival v obci
Prace, velký sál KD

21. 10. Kordulkové posezení u cimbálu ve
městě Šlapanice

27. 10. Lampionový průvod v Sokolnicích

28. – 29. 10. Podzimní výstava zahrádkářů ve
městě Šlapanice

30. 10. Večer rozsvícených lampiček, od 18
hodin ve městě Modřice



26. 11. Babské hody Šlapanice

26. 11. Předmikulášský rej v obci
Kobylnice

26. 11. Adventní cimbálový
koncert v Silůvkách

26. 11. Mikulášská nadílka a výroba
adventní výzdoby v obci
Sokolnice

30. 11. Minipárty talk show Karla Šípa KD
Bedřichovice

PROSINEC 2017

1. 12. Mikulášská besídka v sokolovně
Silůvky

2. 12. Jarmark a rozsvícení vánočního
stromu v Silůvkách

2. 12. Šlapanické Vánoce

2. 12. Burza militárií ve městě
Šlapanice

2. 12. Mikulášsko maškarní rej ve
městě Šlapanice

3. 12. Vánoční jarmark Šlapanice

3. 12. Pietní akt na Mohyle míru obec
Prace

1. – 3. 12. Vzpomínkové akce k 212.
Výročí Bitvy u Slavkova –
Slavkovské bojiště

10. 12. Vánoční koncert Silůvky

10. 12. Adventní koncert v obci
Tvarožná

11. 12. Dětské vánoční hry v obci
Telnice

16. 12. Tradiční turnaj v nohejbale
v obci Kobylnice

16. 12. Vánoční atletický trojboj ve
Šlapanicích

17. 12. Tradiční koncert Zlaťanky
v obci Kobylnice

17. 12. Vánoční koncert dechové
hudby Sivičanka v obci
Prace

22. 12. Vánoční trhy v areálu
Sokola v obci Telnice

23. 11. Živý betlém a zpívání u
vánočního stromu v
Hostěnicích

24. 12. Veselé vánoční hody
v obci Kobylnice

25. 12. Štěpánská zábava v
Hostěnicích

26. 12. Koncert Argema KD
Blažovice

30. 12. Halové mistrovství
Telnice v tenisu

30. 12. Silvestrovský večer pro
děti v obci Telnice

31. 12. Silvestrovský biatlon
v obci Kobylnice

31. 12. Silvestrovský běh do
vrchu v obci Hostěnice

LEDEN 2018

13. 1. Zimní stopou okolo Silůvek

20. 1. Myslivecký ples v sokolovně
Silůvky

27. 1. Ples sportovců 2018 – sokolovna
Pozořice


