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Vážení obyvatelé regionu Ždánického lesa a Politaví,
dostává se k vám šesté číslo zpravodaje, který vám představuje aktuální dění v regionu a
informuje o realizovaných aktivitách Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví.
Kancelář mikroregionu, takzvané Centrum společných služeb (CSS), funguje téměř tři
roky. Za tu dobu se podařilo připravit a úspěšně zrealizovat několik společných
projektů.
V letošním roce se kancelář mikroregionu bude chtít zaměřit hned na několik projektů. Jedním z nich je
projekt Jihomoravského kraje "Zdravý kraj", který je zaměřen na aktivity směřující zejména k podpoře zdraví
a kvality života. Tento projekt tak doplní již realizované aktivity mikroregionu o téma první pomoc a zdravý
životní styl obyvatel (více viz strana 5). V únoru 2019 podal mikroregion také žádost o podporu v rámci tzv.
Společných integrovaných projektů. Dotační možnost JMK umožňuje mikroregionům pořídit sdílený majetek
s 50% finanční podporou. A protože se obce po zimním období mnohdy potýkají se špatným stavem místních
komunikací, rozhodli starostové o pořízení sdílené techniky právě na opravu vozovek. Pokud bude projekt z
rozpočtu JMK podpořen, rozšíří se sdílený majetek mikroregionu (v současnosti dva štěpkovače) o tzv.
infraset na opravy výtluk místních vozovek (více viz strana 5).
Tradičně se obyvatelé mikroregionu mohou i v roce 2019 těšit také na tradiční sportovní akce, jako je
cykloakce „Za poznáním regionu Ždánický les a Politaví“, stejně jako na Slavkovskou iniciativu smíření a
Turnaj ZŠ ve vybíjené.
Jan Kauf, předseda DSO Ždánický les a Politaví
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Pozvánka na Cykloakci za poznáním svého regionu
Zveme všechny nadšené cyklisty k účasti na pravidelné sportovní akci za poznáním regionu Ždánického lesa a
Politaví! Pokud si nevíte rady, kam vyrazit na výlet, nebo vám dělá potíže vůbec se přemluvit a na kolo
nasednout, neváhejte a vyzvedněte si na kterémkoli z obecních úřadů DSO Ždánického lesa a Politaví kartičku na
sběr razítek. Je vhodná pro všechny věkové kategorie. Je jen na vás, jakým stylem samotnou soutěž pojmete.
Velmi zdatný sportovec by ji mohl zvládnout během jediného dne, naopak rodiče s dětmi si zvolí spíše
pohodovější styl a naplánují si několik menších okruhů. Je to jen na vás. Koncem léta bude jako každý rok
vyhodnocení Cykloakce, kde bude každý účastník za svoji účast a snahu obdarován drobnou cenou.
Cílem soutěže je navštívení všech 27 obcí Ždánického lesa a Politaví. Téměř v
každé obci je umístěn razítkovací přístroj, který je volně přístupný, tak snadno
získáte razítko. V případě, že obec nedisponuje razítkovacím přístrojem, budete
odkázání na sběr razítka např. u místních podniků. Mimo sběr razítek bude mít
každý účastník možnost zúčastnit se soutěže, a to vyhledávání odpovědí na
soutěžní otázky vázané vždy k dané obci, zejména k jejich historii, kultuře, či
významné osobnosti.
Neváhejte, namažte si pod koleny a pojďte do toho s námi!
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Volby do zastupitelstev obcí 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 opět po čtyřech letech proběhly v České republice komunální volby. V obcích našeho
mikroregionu i celostátně se volby vyznačovaly vysokou volební účastí, což značí vysoký zájem občanů o dění v
jejich městech a obcích. Na Vyškovsku odvolilo více než 51 procent oprávněných voličů, rekordmanem ve volební
účasti z řad obcí Ždánického lesa a Politaví byla obec Lovčičky s téměř 73 % účastí, naopak v obci Velešovice byl
zájem o volby nejnižší, necelých 38 %. Na jihu Moravy byly dokonce tři obce, kde volby neproběhly vůbec,
protože se nikomu nepodařilo sestavit kandidátní listinu. Jednou z těchto obcí byly také Hodějice. Obec proto byla
dočasně řízena správcem určeným Ministerstvem vnitra - JUDr. Mgr. Miroslavou Muselíkovou. Dne 26. 1. 2019 se
dodatečně konaly volby do zastupitelstva obce, takže obec Hodějice již své zastupitelstvo a starostu pro toto
volební období má.
Obecně nejúspěšnější byli v okresu Vyškov kandidáti Sdružení nezávislých kandidátů, které získalo celkem 313
mandátů, následovalo KDU-ČSL se 147 mandáty, ČSSD se 115 mandáty a Sdružení STAN, NK s 50 mandáty.
Novým i staronovým starostům a zastupitelům přejeme úspěšné volební období a sílu k naplnění předvolebních
cílů!

Zapojení do projektu SMO ČR – Efektivní správa obcí (ESO)
Projekt ESO Svazu měst a obcí ČR od loňského roku nabízí školící
semináře pro úředníky a členy zastupitelstev. Jejich smyslem je
seznámit účastníky s kompetencemi v rámci výkonu dané funkce,
a to nejen se základními pravomocemi, ale i povinnostmi.
Semináře vedou lektoři, kteří mají praktické zkušenosti na úrovni
komunální politiky a byli pro tento vzdělávací program speciálně
vyškoleni. Na základě zjištěného zájmu v našem regionu bude
realizováno minimálně jedno bezplatné školení pro členy
zastupitelstev, a to již v průběhu jarních měsíců 2019. Více
informací o projektu naleznete zde: http://www.projekteso.cz
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6. setkání starostů při příležitosti valné hromady DSO ŽLaP
Dne 20.12. 2018 se starostové všech členských obcí mikroregionu zúčastnili 6. setkání starostů při příležitosti
valné hromady DSO Ždánický les a Politaví pořádané v Hruškách. Starostové byli informováni o činnosti Centra
společných služeb (CSS) od počátku roku 2018. Mimo jiné se dozvěděli o úspěšnosti projektů, které za jednotlivé
obce zpracovávalo CSS, jednalo se zejména o národní dotační programy a programy EU. Ve sledovaném období
zpracovalo CSS 4 žádosti do národních dotačních titulů (MV) a 2 žádosti do evropských dotačních titulů (OPZ,
PRV) v celkové výši požadované dotace 8 161 253 Kč. Dále CSS administrovalo celkem 4 veřejné zakázky malého
rozsahu, jednalo se zejména o dodávky a stavební práce. Dále byly řešeny realizované projekty DSO. V roce 2018
pokračuje realizace a ukončování projektů „Předcházení vzniku BRKO v DSO ŽLaP“ a „Rozšíření varovného
protipovodňového systému pro DSO ŽLaP“. V obou případech již byla proplacena Žádost o platbu.
V rámci informování o prodloužení projektu SMO ČR „Centra společných služeb“ vystoupil p. Šlechta, expert pro
komunikaci s DSO. Starostové byli informování o možnosti prodloužení doby trvání projektu o 6 měsíců, tj. do
31.12.2019. To následně bylo jednotně odhlasováno ke schválení.
Starostové byli informování o možnosti vzdělávání zastupitelů obcí v rámci nového projektu Svazu města a obcí
ČR „Efektivní správa obcí“. Jedná se o prezenční vzdělávání zastupitelů, ale i zaměstnanců měst a obcí. V rámci
projektu byla vydána Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2018. Na setkání byl zjištěn potenciální
zájem starostů členských obcí o zapojení do vzdělávacích aktivit projektu.
V průběhu 6. setkání starostů proběhly také volby do výboru dobrovolného svazku obcí. Členy výboru byli
zvoleni Bc. Michal Boudný (Slavkov u Brna), Mgr. Jan Růžička Ph.D. (Bučovice), Bc. Roman Hanák (Kobeřice u
Brna), Ing. Václav Matyáš (Vážany nad Litavou), Ing. Zdena Šprtová (Velešovice), Jaroslav Žalkovský, DiS.
(Zbýšov). (Staro)novým předsedou byl zvolen Jan Kauf (starosta obce Hrušky).
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Projekty DSO na rok 2019
Zdravý kraj
V prosinci loňského roku se DSO Ždánický les a Politaví zapojil do projektu Jihomoravského kraje s názvem
Zdravý kraj. Ten si mimo jiné klade za cíl podporovat aktivity směřující k podpoře zdraví, kvality života,
udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy.
Podpořeny budou aktivity jako je např. pořádání akcí k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a životního
prostředí. V rámci programu vyhlášení Cykloakce v září 2019, se letos můžete těšit mimo jiné na program
obohacený o tématiku první pomoci - tři přednáškové bloky týkající se první pomoci včetně praktických ukázek,
jak krizové situace řešit. Účastníci akce také obdrží tiskové materiály se stručným popisem správného postupu v
krizových situacích s ohledem na vlastní zdraví a bezpečnost. Účastníci budou mít také možnost se během
odpoledne zúčastnit vědomostní soutěže formou kvízu na téma první pomoc. Ze správně vyplněných odpovědí
bude vylosováno 6 výherců, kteří obdrží věcné ceny.
JMK – Společné integrované projekty
Stejně jako v loňském roce, tak i letos vyhlásil Jihomoravský kraj
výzvu v rámci dotačního programu na Podporu rozvoje venkova
JMK určenou pro mikroregiony. V rámci dotačního titulu č. 6
jsou podporovány mimo jiné následující aktivity: pořízení
společného majetku (zejména venkovní mobiliář, informační
tabule a značení mikroregionu, pódia pro pořádání
společenských a kulturních akcí, party stany, sdílená komunální
technika pro údržbu veřejných prostranství, sdílená
audiovizuální technika, zařízení pro chytrý region –
multifunkční panely s WIFI a dobíjením techniky, sdílená
elektrokola). Dále je podporována propagace a obnova regionu
(organizace společných tradičních akcí směřujících k propagaci
mikroregionu, vzdělávací akce a materiály zaměřené na obnovu
venkova) a případně je možné obnovit společnou infrastruktury
mikroregionu (např. vodovod, kanalizace, ČOV, komunikace –
studie, projektová dokumentace i realizace). Vzhledem k tomu,
že se Jihomoravský kraj i náš region v současnosti potýkají s
problémem nevyhovujícího stavu vozovek, zejm. místních
komunikací, které jsou po zimním období ve špatném stavu,
rozhodlo vedení mikroregionu o přistoupení k pořízení sdílené
techniky na opravu vozovek. Jelikož jednotlivé obce regionu
nemají dostatek vlastních finančních prostředků na opravu a
údržbu komunikací, je sdílení a půjčování stroje v rámci regionu
považováno za ideální řešení. Pokud bude projekt z rozpočtu
JMK podpořen, dojde k pořízení stroje, který je pomocí
technologie využívající infračervené záření schopen velmi
rychle a za příznivou cenu místní komunikaci opravit. Zmíněná
dotace na pořízení stroje může činit až 50 % z celkových
uznatelných výdajů, obce tak výrazně ušetří na nákladech
pravidelně vynakládaných na opravu a údržbu komunikací.
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Činnost Místní akční skupiny Slavkovské bojiště
Do konce února 2019 od schválení strategie CLLD (listopad 2017) se MAS Slavkovské bojiště podařilo vyhlásit
již 5 výzev z Operačního programu Zaměstnanost, 3 výzvy z Programu rozvoje venkova a 5 výzev z
Integrovaného regionálního operačního programu.
V rámci OP Zaměstnanost je do konce měsíce února vyhlášena výzva na sociální podnikání s celkovou
alokovanou částkou 1 000 000 Kč. MAS plánuje ještě v dubnu 2019 vyhlásit výzvu na poslední opatření z OP
Zaměstnanost, a to na Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti, kde by byla celková finanční
alokace na projekty 3,5 mil. Kč. Doposud MAS podpořila v rámci svých výzev z OP Zaměstnanost 7 projektů za
více než 6,4 mil. Kč.
Z Programu rozvoje venkova je nyní vyhlášena třetí výzva, kdy příjem žádostí končí 30. 4. 2019. Žádat mohou
obce, zemědělští podnikatelé, výrobci potravin, podnikatelé (FO a PO) v pěti opatřeních (fichích): Rozvoj
zemědělských podniků, Rozvoj zpracovatelských podniků, Rozvoj nezemědělských činnosti a agroturistiky,
Podpora spolupráce podnikatelů a Podpora krátkých dodavatelských řetězců.
MAS Slavkovské bojiště skončil v rámci IROP 15. 1. 2019 příjem žádostí do 3 výzev na opatření Základní školy,
Mateřské školy a Dopravní bezpečnost v obcích. Celkem bylo podáno 5 žádostí o podporu v celkové hodnotě
17,9 mil. Kč celkových způsobilých výdajů (CZV) – po dvou žádostech v opatřeních Základní školy a Dopravní
bezpečnost a jeden projekt v rámci výzvy na Mateřské školy. Všechny projekty již prošly fází formálního
hodnocení a přijatelnosti a postoupily do fáze věcného hodnocení, které bude začátkem března hodnotit
Výběrová komise MAS. V druhé polovině března, po schválení projektů rozhodovacím orgánem MAS, budou
schválené projekty předány k Administrativnímu ověření způsobilosti, které provádí Centrum pro regionální
rozvoj.
V současné době (únor 2019) má MAS vyhlášeny ještě dvě výzvy z IROP, a to na opatření Zájmové vzdělávání a
Sociální bydlení. Ukončení příjmu žádostí je plánováno na 29. 3. 2019. Do konce roku 2019 MAS plánuje ještě
vyhlásit a ukončit příjem v dalších 4 výzvách na Cyklostezky, Terminály veřejné dopravy (parkovací stání pro
auta a kola), Sociální služby a Kulturní památky.
MAS ještě připravuje k vyhlášení výzvu na Územní systém ekologické stability, tzv. ÚSESy (biocentra,
biokoridory a interakční prvky) a Protierozní opatření v rámci OP Životní prostředí s předpokládaným
ukončením příjmu žádostí do 30. 8. 2019. Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové
organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické
osoby a další.
MAS Slavkovské bojiště je dále též nositelem projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP Šlapanice II (MAP II), který je
navazujícím projektem MAP I. Doba realizace projektu je
naplánovaná od 1. 9. 2018 - 31. 10. 2021.

Seznam veřejných služeb
Seznam Veřejných služeb obcí mikroregionu je uveden na webových stránkách DSO Ždánický les a Politaví:
www.politavi.cz
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Kalendář akcí (04 - 06/2019)

25.5. Křenovice Pod křenovskó majó
25.5. Bošovice Noc kostelů a Muzejní noc
25.5. Křižanovice Koncert Kern, Puls, Regon Ingott
25.5. Milešovice Oslava 100. výročí založení TJ Sokol
Milešovice
25.5. Zbýšov Krojovaná zábava
31.5. Slavkov u Brna Dětský den v zámeckým parku
31.5. 2.6. Slavkov u Brna Dny Slavkova a Dětský den

6.4. Otnice Háta - Do ložnice vstupujte jednotlivě
7.4. Milešovice Vynášení Moreny, jarní vyrábění
13.4. Dambořice Putování po sklepech
13.4. Křenovice Beseda u cimbálu
13.4. Otnice Okresní chovatelská výstava trofejí
13.4. 14.4. Slavkov u Brna Velikonoční prodejní výstava
13.4. Ždánice Košt štrůdlů – soutěž, o ten nejlepší
14.4. Rašovice Předvelikonoční tvoření pro děti i dospělé
14.4. Ždánice Velikonoční jarmark
20.4. Nížkovice Rachot sv. Kunhuty
20.4. Slavkov u Brna Jarní trhy
21.4. Otnice Velikonoční posezení u cimbálu
27.4. Hostěrádky-Rešov Babské hody
27.4. Křižanovice Grilovaná kýta fest
27.4. Němčany Běh osvobození
28.4. Ždánice Degustace vín
30.4. obce v regionu Pálení čarodějnic

1.6. obce v regionu Dětský den
1.6. Holubice Babské hody
1.6. Hrušky Rybářské závody
1.6. Křenovice Křenovický Rakovec
1.6. Slavkov u Brna Jarmark
1.6. Hostěrádky-Rešov Memoriál Jana Červinky - hasičská
noční soutěž
8.6. Mouřínov Rybářské závody
8.6. Otnice Rybářské závody pro děti
8.6. Slavkov u Brna Topfest
8.6. Ždánice Zpívání ženských sborů
14.6. 16.6. Letonice Antonínské hody
15.6. Hrušky Hrušecký hospodářský den
16.6. Lovčičky Koncert Jožky Šmukaře
19.6. Heršpice T-mobile olympijský běh - Jalový dvůr
21.6. 22.6. Bučovice Dobývání zámku
22.6. Bučovice BůčFest
22.6. Ždánice Ždánický motýl
22.6. Křenovice Křenovské bigbít
22.6. 23.6. Otnice Aloiské hody
22.6. Vážany nad Litavou Velký dětský den s animačním
programem a atrakcemi
29.6. Mouřínov Dětský den
29.6. Nížkovice Trunaj nohejbal
29.6. Slavkov u Brna Veteranfest
29.6. Šaratice Šaratický kotlík aneb Soutěž o nejlepší guláš

1.5. Bučovice Prvomájové oslavy
1.5. Letonice Prvomájové dopoledne na hřišti TJ Letonice
4.5. Lovčičky Košt vína 2019
4.5. Slavkov u Brna Výstava ohařů
4.5. Ždánice Košt vína
8.5. Slavkov u Brna Show Miroslava Donutila
11.5. Bošovice Stanislavský jarmark
11.5. Bošovice Ženáčské hody
11.5. Bošovice Den otevřených dveří - Klub vinařů
11.5. Mouřínov Pivní maraton
11.5. Otnice Férové snídaně
11.5. 12.5. Otnice Tradiční jarní prodejní výstava květin
11.5. Slavkov u Brna Koncert Orchestru Johanna Strausse
11.5. Slavkov u Brna Koncert Zemětřesení
12.5. Rašovice II. Ročník Rašovského okruhu
12.5. Ždánice Den matek
17.5. Slavkov u Brna Vystoupení vojenského uměleckého
souboru Ondráš
17.5. Ždánice Školní akademie
18.5. Bučovice XX. zámecký košt vín
18.5. Dambořice Dětské divadlo
18.5. Lovčičky Lovčičská zteč 2019
18.5. Ždánice Jarní burza starožitností
24.5. Rašovice Noc kostelů v Rašovicích
24.5. 25.5. Ždánice Májová veselice

Kontaktní údaje DSO Ždánický
les a Politaví:
tel. 604 639 603, 731 117 833
e-mail: mikroregion@politavi.cz
www.politavi.cz
Obecní úřad Hrušky, č.p. 166,
683 52 Křenovice
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