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1. Identifikační údaje, členstvo a orgány MAS

Název MAS: 

MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Právní forma: zapsaný spolek
IČO: 27030491
Sídlo MAS: Hrušky 166, 683 52

Územní působnost:
 
Na území působí 4 svazky obcí: DSO 
Ždánický les a Politaví, Mikroregion 
Roketnice, Svazek obcí Mohyla míru 
a Mikroregion Cezava. Celkem 45 obcí.

Členové orgánů MAS k 31. 12. 2014:

Předseda: Mgr. Jan Grolich, divadelní spolek 
DŽO
Místopředseda: Petr Kříž, fyzická osoba

Rada MAS Slavkovské bojiště:

• Divadelní spolek DŽO, Mgr. Jan Grolich
• Petr Kříž, FO
• DSO Ždánický les a Politaví, Jan Kauf
• Svazek obcí Mohyla míru, Ing. Lubomír 
Šmíd
• Hasičská jednota Křenovice, Jaromír 
Konečný

Kontrolní komise:

• Mikroregion Roketnice, Milan Blahák
• SDH Kobeřice u Brna, Ivan Musil
• Bohuslav Adámek, FO

Výběrová komise:

• Ing. Jaroslav Řezáč, FO
• Divadlo Stodola, Ondřej Buchta
• RC Na myšáku, Vladislava Vaněčková
• KOS, Křenovské občanské sdružení, Jitka 
Schovancová
• TJ Sokol Telnice, Pavel Oborný

Valná hromada - celkem 43 členů, z toho 
4 jsou zástupci veřejného sektoru, tj. obcí 
a dobrovolných svazků obcí, 24 členů 
reprezentuje nestátní neziskové organizace, 
dále je v MAS Slavkovské bojiště zapojeno 6 
soukromých osob a 9 podnikatelů.

V roce 2014 členství ukončili:
 
Jana Drápalová, Jiří Ziegler, Jiří Slabotinský, 
Miloslav Slabotinský, SDH Černčín, SDH 
Mouřínov.
Valná hromada přijala nového člena: 
Rodinné centrum Na myšáku, Těšany.

1.
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2. Základní charakteristika MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště vznikla v roce 2006 jako OS MAS 
Za humnama. Na valné hromadě 20. 11. 2014 byl její název 

změněn na MAS Slavkovské bojiště.

MAS Slavkovské bojiště vznikla spojením 
téměř všech obcí dvou sousedních 
mikroregionů, a to DSO Ždánický les 
a Politaví a Mikroregionu Roketnice. V roce 
2007 byla územní působnost MAS ještě 
rozšířena o katastry obou měst DSO 
Ždánický les a Politaví – o Slavkov u Brna 
a Bučovice a obec Kojátky. Jako nový člen 
byl přijat Mikroregion Mohyla míru. SPL 
MAS Za humnama nebyla pro programové 
období 2007–2013 podpořena, což vedlo 
k postupnému utlumení činnosti.
Od roku 2012 především díky iniciativě 
představitelů veřejné správy obnovila MAS 

svoji činnost. Došlo k zásadní obměně 
orgánů MAS, byla provedena revize členské 
základny, zvolena nová rada a předseda. 
Výkonná složka MAS byla posílena 
vytvořením pozice manažerky. Došlo 
rovněž k rozšíření území přistoupením 
Mikroregionu Cezava a města Újezd 
u Brna. Tyto kroky vedly k rozšíření členské 
základny až na současných 43 členů, 
z nichž mnozí se aktivně zapojili do přípravy 
strategie MAS prostřednictvím členství 
v komisích nebo v pracovních skupinách 
MAS.
Pozitivní role veřejnosprávní složky MAS 
se významně projevila v souvislosti se 
zajištěním finančních prostředků na 
chod kanceláře MAS a předfinancování 
realizovaných projektů. Obce nebo 
svazky obcí, na jejichž území jsou projekty 
realizovány, poskytují bezúročné půjčky 
nebo s nízkým úrokem.

Mokrá-Horákov

Podolí
Velatice

Tvarožná

Jiříkovice
Blažovice

Holubice

Velešovice

Kovalovice

Ponětovice

Křenovice

Němčany

Hodějice

Nížkovice

Hrušky

Šaratice

ŽatčanyMěnín

Telnice

Otmanov

Otnice Milešovice

Lovčičky

BošoviceTěšany

Nesvačilka

Moutnice

Újezd
u Brna

Vážany
nad 

Litavou

Bučovice

Kojátky

Mouřinov

Heršpice

Rašovice

Kobeřice 
u Brna

Křižanovice
Zbýšov

Prace

Sokolnice

Slavkov 
u Brna

Hostěrádky
- Rešov

Kobylnice

Viničné
Šumice

Sivice
Pozořice

Území MAS Slavkovské bojiště 
k 31. 12. 2014

2.



6

3. Organizační struktura MAS

Nejvyšším orgánem MAS Slavkovské bojiště je valná 
hromada, která volí předsedu, místopředsedu – 
statutární orgány MAS a členy rady a komisí. Pro 
účast v pracovních skupinách stačí projevit zájem 
jednotlivých členů MAS. Možnost vstupu do MAS je 
otevřena všem zájemcům o rozvoj na území MAS. 
Podmínky členství v MAS a podrobnější informace 
o orgánech MAS Slavkovské bojiště jsou popsány ve 
stanovách.

Členem MAS Slavkovské 
bojiště může být každá 
právnická a fyzická osoba starší 
18-ti let, která má na území 
spolku trvalé bydliště, sídlo 
nebo provozovnu, nebo má pro 
toto území místní příslušnost 
nebo působnost a ztotožňuje 
se cíli činnosti spolku. Členství 
vzniká na základě písemného 
přistoupení a schválením valnou 
hromadou. Výše členských 
příspěvků je stanovena 10 Kč 
na obyvatele od obcí, 250 Kč od 
jednotlivých členů.

Zájmové skupiny

Valná hromada MAS na svém 
jednání 20. 11. 2014 v Hruškách 
rozhodla o vytvoření šesti 
zájmových skupin dle předmětu 
činnosti, do kterých bude zařazen 
každý člen MAS.

3.
1. Místní samospráva –4 DSO;
2. Zemědělství, výroba a 
služby– podnikatelé, výrobci;
3. Sport a volný čas – TJ;
4. Vzdělávání a kultura– 
divadelní a okrašlovací spolky, 
folklórní soubory; 
5. Aktivity pro rodiny – rodinná 
a mateřská centra;
6. Hasiči– SDH.

Valná hromada

Kontrolní komise

Pracovní
skupiny

Odborní
konzultanti

         volba
         jmenování

Kancelář MAS
- Manažer
- Koordinátor
- Účetní

Výběrová komiseRada MAS

Předseda  
a místopředseda MAS
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4. Členská základna MAS

4.

DSO Ždánický les a Politaví
Mikroregion Roketnice
Svazek obcí Mohyla míru
Mikroregion Cezava

VERTIAS spol. s.r.o.
Kubínek František
Jalový dvůr, spol. s.r.o.
AGROPOD a.s.
Drápal Stanislav
Křížová Růžena
Obdržálek Pavel
Švábenský Miloslav
Gryc Jaromír

TJ Tatran Hrušky
TJ Sokol Telnice
TJ Holubice
Orel jednota Telnice
Orel jednota Křenovice
TJ Velešovice

Podvalák Bošovice
DFS Křenováček
Tilia, o.s.
Divadelní spolek DŽO
Divadlo Stodola
Okrašlovací spolek Bučovice
Cenková Jaroslava
Adámek Bohuslav
Řezáč Jaroslav
Masařík František

Otnický sad
Kavyl
MC Balónky
Telnické sluníčko
Rodinné centrum pro radost
RC Na myšáku
KOS - Křenovské občanské sdružení
Organizace zdravotně postižených

SDH Kobeřice u Brna
Moravská hasičská jednota Hrušky
Moravská hasičská jednota Křenovice
SDH Velešovice
SDH Heršpice
Petr Kříž

Jan Kauf
Milan Blahák
Lubomír Šmíd
František Kroutil

Pavel Pospíšil
František Kubínek
Marek Sedlinský
Miroslav Komárek
Stanislav Drápal
Růžena Křížová
Pavel Obdržálek
Miloslav Švábenský
Jaromír Gryc

Tomáš Randýsek
Pavel Oborný
Aleš Šmerda
Jiří Hrazdíra
Ivo Kratochvíl
Miloš Marek

Jaroslav Šimadl
Regina Kokešová
Eva Mollová
Jan Grolich
Ondřej Buchta
Jana Vlachová
Jaroslava Cenková
Bohuslav Adámek
Jaroslav Řezáč
František Masařík

Dagmar Kovaříková
Klára Krchňáková
Renata Höklová
Pavla Chovancová
Ivana Procházková
Vladislava Vaněčková
Jitka Schovancová
Rudolf Skřejpek

Ivan Musil
Lenka Štěpánková
Jaromír Konečný
František Musil
Zuzana Marková
Petr Kříž
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5. Přehled činnosti MAS Slavkovské bojiště v roce 2014

V roce 2014 pracovala kancelář MAS, od května 2014 na Obecním úřadě v Hruškách, ve 
složení 3 pracovníků:
• Mgr. Hana Tomanová – manažerka na 1,0 úvazku (hrazen z projektů spolupráce);
• Mgr. Eva Kreizlová - koordinátorka na 0,7 úvazku (hrazen z projektu spolupráce a OP TP);
• Jana Drápalová – účetní na 0,1 úvazku (hrazen z projektu spolupráce).

Realizace opatření IV. 2. 1. – Realizace projektů spolupráce

V průběhu roku 2014 dobíhala realizace projektu ze 17. kola výzvy:

„S divadlem poznáváme naše regiony“

Partnerský projekt tří místních akčních skupin 
MAS Slavkovské bojiště, MAS Vyškovsko a Pod-
horácko na podporu ochotnických souborů. 
Z území MAS Slavkovské bojiště se do projektu 
zapojily tři soubory - Divadelní spolek DŽO  
z Velatic, Divadlo Stodola z Jiříkovic a Spolek 
divadla Antonína Vorla z Křenovic.
Celkové výdaje projektu byly 3 256 tis. Kč, 
z toho pro území MAS Slavkovské bojiště při-
padlo 1 480 tis. Kč.

5.
- Z projektu bylo pořízeno vybavení pro soubory. Byla na-
koupena především zvuková a osvětlovací technika, kulisy, 
kostýmy nebo pódium.
- V průběhu léta roku 2013 se uskutečnilo školení pro členy 
všech souborů. Školení vedli zkušení lektoři z oborů herec-
kých technik (jevištní mluva, pohyb a improvizace). Další 
školení bylo zajištěno pro režiséry a technickou část souborů. 
Herecké a režijní kurzy se konaly v Rostěnicích, v Rousínově,
v Chaloupkách a Velaticích.
- Školení vyvrcholilo prezentací divadel v Křenovicích, kde jed-
notlivé soubory představily svoji činnost a sehrály společné 
improvizační vystoupení.
- Součástí projektu byly exkurze za příklady dobré praxe 
na jednotlivá partnerská území. Celkem bylo realizováno 12 
exkurzí od října roku 2013 do května roku 2014. Na programu 
exkurzí bylo poznání partnerské MAS, především realizova-
ných projektů z programu LEADER. Ve večerních hodinách 
sehrálo hostující divadlo svoje představení.
- Tištěnými výstupy projektu byly pozvánky a programy na 
jednotlivá divadelní představení. Při příležitosti divadelní kon-
ference byl vydán sborník představující jednotlivé divadelní 
soubory zapojené v projektu.
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5. Přehled činnosti MAS Slavkovské bojiště v roce 2014

„Za tradicí moravského venkova“

Partnerský projekt tří místních akčních skupin OS MAS  
Slavkovské bojiště, MAS Vyškovsko a MAS Strážnicko na 
podporu místních řemeslné výroby z 19. kola výzvy projektů 
spolupráce.
Celkové výdaje projektu byly 2 715 tis. Kč, z toho pro území  
MAS Slavkovské bojiště připadlo 1 255 tis. Kč.

5.
- Díky projektu byla zmapována místní produkce, 
zejména tradiční výroba.
- Pro veřejnost byl vydán tištěný katalog v ná-
kladu 10 000 výtisků a elektronická databáze 
místních řemeslníků. Katalog i databáze obsahují 
kontakty a prezentaci 82 řemeslníků z území.
- Pro řemeslníky byl koncem května 2014 uspo-
řádán ve Slavkově jarmark s kulturním progra-
mem.
- Pro pořádání trhů a akcí bylo pořízeno mobilní 
vybavení (stánky, velkokapacitní stany, lavice 
a pivní sety). Vybavení je možno si zapůjčit na 
kulturní akce pořádané v regionu.
- Do projektu byli zapojeni žáci ZŠ v území, kteří 
pomohli při hledání řemeslníků, na společném 
setkání s ostatními školami z partnerských MAS 
si připravili vlastní prezentace o řemeslech a vy-
braní žáci se zúčastnili exkurzí k řemeslníkům na 
území všech zapojených MAS.
- Dalšími tištěnými výstupy byl nástěnný kalen-
dář na rok 2015 a leták o projektu.
- O vybraných tradičních výrobách a řemeslní-
cích bylo pořízeno výukové video určené jako 
doplňková učební pomůcka pro školy.
- www.katalog-remeslniku.cz
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Další aktivity 
MAS 

Slavkovské 
bojiště v roce 

2014

Další z projektů spolupráce, který započal v roce 2014, se 
jmenuje „Transparentní regionální rozvoj na principu me-
tody LEADER“. Jedná se o projekt 10 MAS Jižní Moravy, jehož 
výstupem je metodická příručka příkladů dobré praxe a postupů 
souvisejících s realizací strategie MAS. Tj. doporučené postupy 
při administraci žádostí, výběru monitorovacích kritérií, výběru 
projektů, aj. Ukončení projektu 6/2015, 100% dotace, celkové 
náklady 500 tis., především na mzdy.

V roce 2014 byla z operačního programu Technická 
pomoc Ministerstva pro místní rozvoj ČR podpořena 
tvorba Strategie MAS Slavkovské bojiště částkou 
470 tis. Kč. MAS Slavkovské bojiště oslovila odborní-
ky z firmy GaREP, kteří pomohli při tvorbě strategie. 
Realizace projektu 1-8/2014.



MAS Slavkovské bojiště ve spolupráci 
s týmem meziobecní spolupráce ORP 
Slavkov u Brna započala v srpnu 2014 
zpracovávat programy rozvoje obcí 
(PRO) na území ORP Slavkov u Brna. Do 
konce roku byly rozpracovány PRO 10 
obcím na Slavkovsku, postupně zažá-
daly o zpracování další obce z celého 
území MAS. Při zpracování PRO vychází 
MAS z metodického materiálu, který 
vypracovali odborníci z fy. GaREP za 
finanční podpory Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR. Celkové cena, za kterou 
jsou PRO nabízeny je 23 000,– Kč, díky 
těmto financím pokračuje v práci v MAS 
koordinátorka i v roce 2015.

V roce 2014 se MAS Slavkovské 
bojiště, jako člen Národní sítě MAS, 
účastnila Valné hromady NS MAS 
v Týně nad Sázavou, Země živitelky 
a dalších školení pořádaných NS. Jako 
člen krajského sdružení se zúčastní 
pravidelných setkání MAS Jihomorav-
ského kraje.

5. Přehled činnosti MAS Slavkovské bojiště v roce 2014
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Ve spolupráci s Asociací neziskových organizací bylo 
v září 2014 v Křenovicích u Slavkova uspořádáno školení 
pro neziskové organizace v území na problematiku nové-
ho občanského zákoníku.

Propagace činnosti MAS – příspěvky 
do obecních zpravodajů, nové webové 
stránky, organizační zajištění konferen-
ce „Udržitelný rozvoj venkova prostřed-
nictvím místních akčních skupin“ pod 
záštitou MMR v listopadu 2014 v Křeno-
vicích u Slavkova.
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6. Přehled hospodaření – bilance hospodaření

7. Bilancování výsledků a pohled do budoucna
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Závěrečný účet zpracovala Jana Drápalová, účetní

Členem MAS Slavkovské bojiště
 
V roce 2014 MAS Slavkovské bojiště díky 
finanční podpoře z MMR a ve spolupráci 
s odborníky zpracovala svůj strategický 
dokument, vycházející také z výsledků 
kulatých stolů a dotazníkových šetření, 
která proběhla mezi občany, NNO 
a podnikateli v území v roce 2013.
Úspěšně byl dokončen partnerský projekt 
„S divadly poznáváme naše regiony“, 
a realizován další „Za tradicí moravského 
venkova“, který se setkal s velmi kladným 
ohlasem od zapojených řemeslníků 
i jednotlivých občanů.
Realizací tří partnerských projektů se do 
území podařilo investovat cca 2 700 tis. 
Kč, a to především na vybavení hasičských 
sborů, divadelních souborů nebo pořízení 
mobiliáře, který je hojně využíván v celém 
území.

6.

7.

AKTIVITA

PASIVA

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky – dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek celkem

Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje celkem 
Krátkodobé závazky celkem

AKTIVITA CELKEM

PASIVA CELKEM

Účetní
období 2013

90
94
4
2 020
1 629
391

68
211
1 831
1 831

2 110

2 110

Účetní
období 2014

3 746
590
675
85
3 156
2 595

278
807
2 661
2 661

3 746

3 746

MAS díky členským příspěvkům 
a předfinancování ze strany obcí nebo 
svazků obcí mohla tyto projekty realizovat 
bez zadlužení u bankovních ústavů a zajistit 
si finanční prostředky na mzdové a provozní 
náklady.
Prostřednictvím partnerských projektů 
byla navázána úzká spolupráce s ostatními 
MAS, především z Jihomoravského 
a Olomouckého kraje. Důležitým partnerem 
zůstává Národní síť MAS, díky jejíž iniciativě 
byly v loňském roce získány finanční 
prostředky na tvorbu strategií MAS, po 
celém území se uskutečnilo několik školení 
k přípravě strategie a metodě CLLD.



15

7.

8. Kontaktní údaje

8.
Děkujeme Všem 

za dosavadní spolupráci 
a těšíme se i v roce 2016!

Přesný název MAS
Právní forma
IČO
Sídlo MAS
Kancelář MAS
Předseda
Místopředseda
Manažer
Koordinátor
Účetní
Telefon

MAS Slavkovské bojiště
Zapsaný spolek
27030491
Hrušky 166, 683 52
Hrušky 166, 683 52
Mgr. Jan Grolich, mas@mas-slavkovskebojiste.cz
Petr Kříž, kriz.elektro@seznam.cz
Mgr. Hana Tomanová, manazer@mas-slavkovskebojiste.cz
Ing. Dana Adamcová, koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz
Jana Drápalová
Manažer 604 318 732, kancelář 511 146 766



www.mas-slavkovskebojiste.cz


