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Úvodem
V roce 2018 kancelář MAS Slavkovské bojiště naplno rozjela realizaci své strategie (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) a vyhlásila první výzvy
z Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost i Integrovaného regionální operačního programu. Byly první podané i schválené projekty
na podporu dětských skupin, nákupu zemědělské techniky nebo příměstských
táborů.
Kromě toho MAS Slavkovské bojiště pokračuje v místním akčním plánování na
ORP Šlapanice a konkrétní pomoci školám prostřednictvím tzv. „šablon“ – projektů zjednodušeného vykazování.
Prostřednictvím Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje je MAS Slavkovské
bojiště zapojena do projektu „Klimatická zeleň“ z Programu INTERREG Rakousko – Česká republika.
Ve spolupráci s obcí Hrušky (vítěz Jihomoravského kraje v soutěži Vesnice roku
2018), kde je sídlo kanceláře MAS byla podána žádost do Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika z Programu INTERREG Rakousko – Česká
republika.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název MAS

• MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Právní forma

• Zapsaný spolek

IČO

• 27030491

Sídlo a kancelář MAS • Hrušky 166, 683 52
Předseda

• Mgr. Jan Grolich, predseda@slavkovskebojiste.cz

Místopředseda

• Jan Kauf, ouhrusky@politavi.cz

Manažer MAS

• Mgr. Hana Tomanová, tomanova@slavkovskebojiste.cz

Manažer pro IROP

• Ing. Dana Adamcová, adamcova@slavkovskebojiste.cz

Finanční manažer

• Romana Janíková, janikova@slavkovskebojiste.cz

Webové stránky

• www.slavkovskebojiste.cz

Telefon

• Manažer 604 318 732

Datová schránka

• v9ykw53

Bankovní spojení

• 2056590379/0800 Česká spořitelna, a.s.
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II. Členové a orgány MAS
Hlavním posláním MAS Slavkovské bojiště je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území, zejména činnostmi ve prospěch neziskových
organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů
sídlících nebo působících ve vymezeném území, s ohledem na ochranu přírody
a krajiny.
Území MAS Slavkovské bojiště tvoří částečně území 4 svazků obcí: DSO Ždánický les a Politaví, Mikroregion Roketnice, Svazek obcí Mohyla míru a Mikroregion
Cézava. Území zahrnuje celkem 45 obcí.
Nejvyšším orgánem MAS Slavkovské bojiště je valná hromada, tj. celkem 42 členů, z toho 5 z nich jsou zástupci veřejného sektoru, tj. obcí a dobrovolných svazků
obcí a Domov pro seniory, 23 členů reprezentuje nestátní neziskové organizace,
dále je v MAS Slavkovské bojiště zapojeno 5 soukromých osob a 9 podnikatelů.
Ze svých členů valná hromada volí předsedu a místopředsedu. Dále volí členy
rady, kontrolní a výběrové komise.
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 s cíli činnosti
spolku. Členství vzniká na základě písemného přistoupení a schválením valnou
hromadou. Výše členských příspěvků je stanovena 5 Kč na obyvatele od obcí,
250 Kč od jednotlivých členů.

Členové orgánů MAS k 31. 12. 2018:
Předseda:
Místopředseda:
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Rada MAS Slavkovské bojiště:
•
•
•
•
•

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

Kontrolní komise:

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

Výběrová komise:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaroslav Řezáč, FO
Divadlo Stodola, Ondřej Buchta
RC Na myšáku, Vladislava Vaněčková
KOS, Křenovské občanské sdružení, Jitka Schovancová
TJ Tatran Hrušky, Roman Holoubek
MHJ Hrušky, Lenka Štěpánková
DFS Křenováček, Regina Kokešová
Mikroregion Cézava, Miroslav Zborovský
Orel Podolí, Radek Hůrka

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.

Veřejný sektor
1. Místní samospráva – 4 DSO
• DSO Ždánický les a Politaví, Jan Kauf
• Mikroregion Roketnice, Milan Blahák
• Svazek obcí Mohyla míru, Lubomír Šmíd
• Mikroregion Cézava, František Kroutil
Domov pro seniory Sokolnice, Petr Nováček
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Soukromý sektor
2. Zemědělství, výroba a služby – podnikatelé, výrobci
František Kubínek, Jalový dvůr, s.r.o., AGROPOD, a.s., Stanislav Drápal,
Růžena Křížová, Pavel Obdržálek, Miloslav Švábenský, Jaromír Gryc, Zdeněk
Vykoukal
3. Sport a volný čas
• TJ Tatran Hrušky, Roman Holoubek
• TJ Holubice, Aleš Šmerda
• Orel jednota Telnice, Jiří Hrazdíra
• Orel jednota Křenovice, Ivo Kratochvíl
• Myslivecký spolek Holubice – Velešovice, Zbyněk Dominik Koukal
4. Vzdělávání a kultura
• Podvalák Bošovice, Jaroslav Šimandl
• DFS Křenovice, Regina Kokešová
• Tilia, Eva Mollová
• Divadelní spolek DŽO, Jan Grolich
• Divadlo Stodola, Ondřej Buchta
• Okrašlovací spolek Bučovice, Jana Vlachová
5. Aktivity pro rodiny
• Kavyl, Klára Krchňavá
• MC Balónky, Renata Höklová
• Telnické sluníčko, Pavla Chovancová
• RC pro radost, Ivana Procházková
• RC Na myšáku, Vladislava Vaněčková
• KOS – Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže, Jitka Schovancová
• RC Domeček Křenovice, Petra Maňová
• Sdružení Filia, Miluše Nechvátalová
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6. Hasiči
• SDH Kobeřice, Ivan Musil
• MHJ, Hrušky, Lenka Štěpánková
• MHJ, Křenovice, Jaromír Konečný
• SDH Velešovice, František Musil

Fyzické osoby: Petr Kříž, Jaroslava Cenková, František Masařík, Jaroslav Řezáč,
Bohuslav Adámek
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III. Přehled činnosti MAS Slavkovské
bojiště v roce 2018
V roce 2018 MAS Slavkovské bojiště zaměstnávala 5 pracovníků na hlavní pracovní poměr:
•
•
•
•
•

Hana Tomanová – manažerka MAS na 1,0 úvazku;
Dana Adamcová – manažerka IROP na 1,0 úvazku;
Romana Janíková – finanční manažerka MAS a MAP na 1,0 úvazku;
Eva Kreizlová – koordinátorka MAP na 0,9 úvazku;
Jiří Hrubý – vedoucí projektu MAP a koordinátor 0,9 úvazku;

V roce 2018 se Rada MAS Slavkovské bojiště řádně sešla celkem 11x. Valné
hromady MAS Slavkovské bojiště se konaly 30. 5. 2018 a 22. 11. 2018. Zápisy byly
rozesílány členům a jsou k dispozici na webových stránkách MAS.

Strategie MAS
V roce 2018 se konečně začala realizovat Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště a bylo vyhlášeno 12 výzev ze tří operačních
programů.

Výzvy MAS
Kancelář MAS připravila interní postupy pro všechny vyhlašované výzvy, zpracovala výzvy včetně preferenčních kritérií ke schválení radě a řídícím orgánům
jednotlivých programů.
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Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost
Úplně první výzva byla vyhlášena ještě v roce 2017 a uzavřena koncem ledna
roku 2018.

1. výzva prorodinná opatření
Žadatel: Mateřské centrum Balónky Blažovice
Projekt: Příměstské tábory pro děti v Blažovicích
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009330
Částka: 745 650,- Kč
Seminář pro žadatele byl 11. 12. 2017
„Hlavní aktivitou projektu je realizace celkem 24 příměstských táborů (8 turnusů
za léto, celkem 3 roky) pro děti cílové skupiny. Aktivita je zaměřená na sladění
pracovního a rodinného života zajištěním aktivity pro děti v době, kdy jsou rodiče
zaměstnáni a nemohou o ně pečovat.“
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2. výzva sociální služby
Žadatel: PIAFA Vyškov, z.ú.
Projekt: PIAFA - sociální služby Slavkovsko
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010141
Částka: 1 307 062,50 Kč
Seminář pro žadatele byl 17. 4. 2018
„Projekt řeší zlepšení dostupnosti registrované sociální služby SAS pro rodiny
s dětmi v rozsahu obcí MAS Slavkovské bojiště v okrese Vyškov – celkem 23 obcí.
Aktivity projektu jsou určené pro rodiny s dětmi, kde je ohrožen zdárný vývoj dítěte. Aktivity budou probíhat ve spolupráci s OSPOD Slavkov u Brna. Plánovaná
je podpora pro minimálně 15 rodin s dětmi. Většina aktivit bude probíhat terénní
formou v domácím prostředí podpořených rodin.“

3. výzva Podpora zaměstnanosti
Žadatel: Růžena Křížová
Projekt: Vinařství Kříž – Vytvoření nového pracovního místa – asistent/ka
vinařské výroby, prodeje a administrativy
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010146
Částka: 891 100,- Kč
Seminář pro žadatele byl 19. 4. 2018
Podaný projekt navazoval na jiný podpořený projekt podaný žadatelem do výzvy
MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova na pořízení nové technologie
– nerezových tanků pro kvašení moštu a skladování vína. Nové pracovní místo,
které bylo z projektu podpořeno, umožní rozšířit sortiment výrobků nabízených
žadatelem o vinné želé, vinný mošt, svařené víno, punč a vinné kvasnice.
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4. výzva prorodinná opatření
Druhá výzva z OPZ na prorodinná opatření byla vyhlášena na jaře 2018,
k realizaci byly doporučeny všechny čtyři podané projekty.
Seminář pro žadatele se uskutečnil 26.4.2018
Žadatel: Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace
Projekt: Příměstské tábory pro DDM Bučovice
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010142
Částka: 517 218,15 Kč
„Cílem projektu je realizace 21 tématicky zaměřených příměstských táborů (7 v r.
2019, 7 v r. 2020 a 7 v r. 2021) pro celkem 420 dětí do 15 let věku, jejichž zákonní
zástupci spadají do CS osoby pečující o malé děti. Osobám z uvedené CS bude
poskytnuta pomoc s hlídáním dětí díky realizaci jarních a letních příměstských
táborů, protože nyní nemají vhodnou možnost pro zajištění dohledu nad svými
dětmi v době trvání jarních a letních prázdnin.“
Žadatel: Němčánek, z.s.
Projekt: Příměstské tábory s Němčánkem
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010140
Částka: 432 612,50 Kč
Příměstské tábory pro žáky
1. stupeň ZŠ, jejichž rodiče
nejsou schopni z pracovních důvodů sami zajistit
péči o své děti.
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Žadatel: Monty klub, z.s.
Projekt: Podpora zajištění péče o děti prostřednictvím Monty klubu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009975
Částka: 1 773 750,- Kč
„Projekt je zaměřen na rozvoj poskytovaných služeb ve spolku Monty klub pro
rodiče dětí předškolního věku a tím jim umožnit návrat na trh práce. Zařízení
Monty klub se transformuje na dětskou skupinu a prodlouží se doba pro možnost
umístění dítěte. Dětská skupina bude otevřena celoročně, v době od 7 do 16 hod.
během pracovních dnů.“
Žadatel: ZŠ a MŠ Němčany
Projekt: Volnočasové aktivity při ZŠ a MŠ Němčany
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010138
Částka: 804 577,50 Kč
„Cílem projektu je udržení stávajícího zařízení pro umisťování školních dětí
(1. stupeň) při ZŠ a MŠ Němčany. Cílem je nabídnout rodičům službu zajišťující
péči o děti v době mimo školní vyučování a zajištění smysluplného využití tohoto
času tak, aby mohli rodiče vykonávat zaměstnání na plný úvazek a nemuseli
dětem zajišťovat hlídání jiným způsobem. Uvedená opatření tak budou přispívat
ke sladění pracovního a rodinného života cílové skupiny a k lepšímu uplatnění
cílové skupiny na trhu práce.“

Výzvy z Programu rozvoje venkova
První výzva byla vyhlášena ještě v lednu 2018 a uzavřena koncem února roku
2018. Výzva byla vyhlášena na 3 opatření (Fiche) – Rozvoj zemědělských
podniků, Rozvoj zpracovatelských podniků a Rozvoj nezemědělské činnosti
a agroturistiky.
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Seminář pro žadatele se konal 11.1.2018. Do výzvy bylo podáno celkem 19 žádostí,
z toho 10 do Fiche Rozvoj zemědělských podniků, 4 do Fiche Rozvoj zpracovatelských podniků a 5 do Fiche Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky.
Všechny žádosti prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti, které
dělala kancelář MAS. Výběrová komise zasedala 19.3.2018 a provedla věcné
hodnocení, kterým rovněž prošly všechny žádosti. Dne 26.3.2018 rada spolku
doporučila všechny projekty k financování. Do 14.4.2018 si museli žadatelé své
žádosti registrovat na SZIF. Dohoda o poskytnutí dotace byla nakonec uzavřena s 15 žadateli, někteří z žadatelů vypadli při administraci žádosti nebo při
administraci výběrového řízení. Z první výzvy bylo již podáno 9 žádostí o platbu
a v současné době probíhají kontroly projektů na místě.

Zdeněk Vykoukal – traktor, kultivátor, rosič a rotavátor
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Radka Stejskalová – mulčovač

Pavel Stejskal – diskový žací stroj, obraceč píce, shrnovač píce
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Ivo Šír – CNC fréza

Druhá výzva byla vyhlášena v červnu a uzavřena v červenci. Výzva byla vyhlášena na 5 opatření (Fichí) – Rozvoj zemědělských podniků, Rozvoj zpracovatelských podniků a Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, Rozvoj zemědělské
infrastruktury a Realizace plánů společných zařízení.
Seminář pro žadatele se konal 14. 6. 2018. Do výzvy bylo podáno celkem 19 žádostí, z toho 11 do Fiche Rozvoj zemědělských podniků, 3 do Fiche Rozvoj zpracovatelských podniků, 3 do Fiche Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky,
1 do Fiche Rozvoj zemědělské infrastruktury a 1 do Realizace plánů společných
zařízení. Všechny žádosti prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti,
které dělala kancelář MAS. Výběrová komise zasedala 20. 8. 2018 a provedla
věcné hodnocení, kterým rovněž prošly všechny žádosti. Dne 23. 8. 2018 rada
spolku doporučila všechny projekty k financování. Do 31. 8. 2018 si museli žadatelé své žádosti registrovat na SZIF. Dohoda o poskytnutí dotace byla nakonec
uzavřena s 14 žadateli, někteří z žadatelů vypadli při administraci žádosti nebo při
administraci výběrového řízení. Z druhé výzvy bylo již podáno 6 žádostí o platbu
a v současné době probíhají kontroly projektů na místě.
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Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu
MAS Slavkovské bojiště vyhlásila 7. září 2018 tři výzvy s ukončením příjmu žádostí
15. ledna 2019. Všechny podané projekty v rámci těchto výzev prošly hodnocením
MAS a byly předány k dalšímu hodnocení, které provádí Centrum pro regionální
rozvoj.

1. výzva Základní školy
Seminář pro žadatele se uskutečnil 2. 10. 2018 v prostorách kanceláře MAS
Slavkovské bojiště, z.s.
Následně byly podány do výzvy 2 žádosti o podporu:
Žadatel: Obec Mokrá-Horákov
Projekt: Vybavení odborných učeben ZŠ Mokrá-Horákov
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010770
Částka: 4 000 000,- Kč
„Projekt spočívá ve vybavení odborných učeben ZŠ Mokrá-Horákov - budou
modernizovány tři odborné učebny (učebna fyziky, informatiky a chemická laboratoř) situované v přízemí stávající budovy školy včetně souvisejícího zázemí, projekt tak bude zaměřen na klíčové kompetence přírodní vědy a práce s digitálními
technologiemi. Realizace projektu povede ke zvýšení kvality vzdělání na škole.“
Žadatel: Obec Sivice
Projekt: Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ v obci Sivice
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010579
Částka: 4 000 000,- Kč
Cílem projektu je podpora infrastruktury ZŠ a MŠ Sivice prostřednictvím stavebních úprav za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění
19
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na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodní
vědy a technické a řemeslné obory. Dále je plánovala rekonstrukce a stavební
úpravy stávajícího objektu ve vazbě na vybudování bezbariérovosti školy pro
osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.
Projektem budou vybudovány nové odborné učebny (učebna komunikace
v cizích jazycích a praktických činností, učebna technické a řemeslné obory
a přírodní vědy) a zázemí (šatny, hygienické zařízení) a pro zajištění bezbariérovosti a dostupnosti imobilním občanům bude zbudován výtah.

Školení na základní školy

2. výzva Mateřské školy
Seminář pro žadatele se uskutečnil 2. 10. 2018 v prostorách kanceláře MAS
Slavkovské bojiště, z.s.
Následně byla podána do výzvy 1 žádost o podporu:
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Žadatel: Obec Blažovice
Projekt: MŠ Blažovice – navýšení kapacity – II. etapa
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010946
Částka: 6 000 000,- Kč
„Obsahem projektu je vybudování nástavby budovy Mateřské školy s cílem
navýšit kapacitu zařízení, které zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání dětí ve věku
do 3 let a dětí v předškolním věku. Hlavní aktivitou projektu jsou stavební úpravy
vedoucí ke zvýšení prokazatelně nedostatečné kapacity kvalitního a cenově
dostupného zařízení. Dojde tak k lepšímu zapojení rodičů s dětmi předškolního
věku na trh práce.“

3. výzva Dopravní bezpečnost v obcích
Seminář pro žadatele se uskutečnil 4. 10. 2018 v prostorách zasedací místnosti
hasičské zbrojnice v obci Hrušky.
Následně byly podány do výzvy 2 žádosti o podporu:
Žadatel: Obec Sokolnice
Projekt: Sokolnice – autobusová zastávka Brněnská
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009821
Částka: 1 372 712,03 Kč
„Předmětem projektu je revitalizace lokality v intravilánu obce Sokolnice spočívající
ve vybudování obousměrné osvětlené zastávky, zálivů a nástupišť autobusových
zastávek, v rekonstrukci navazujících chodníčků, vybudování osvětleného přechodu pro chodce a zřízení místa pro přecházení včetně dělícího ostrůvku. Projekt si
klade za cíl zvýšit bezpečnost dopravy a komunikace pro pěší v obci Sokolnice,
a zároveň sníží docházkovou vzdálenost k zastávkám veřejné hromadné dopravy.“

21

Výroční zpráva 2018
Žadatel: Obec Moutnice
Projekt: Silnice II/380 Moutnice průtah
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009496
Částka: 2 500 000,- Kč
„Projekt řeší výstavbu a rekonstrukci bezbariérových chodníků, nasvětlených
přechodů a míst pro přecházení podél silnice II/380 v obci Moutnice. Cílem je
zlepšit bezpečnost dopravy v obci.“

Místní akční plány
MAS Slavkovské bojiště i v roce 2018 pokračovala v realizaci Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice II (MAP II). Projekt MAP II byl
zahájen 1. 9. 2018 se začátkem školního roku. Realizační tým je sestaven z pracovníků MAS Bobrava a MAS Slavkovské bojiště, byl sestaven Řídící výbor a pracovní skupiny sestavené ze zástupců samotných škol a dalších zástupců aktérů
vzdělávání v území, které za účasti pracovníků realizačního týmu rozpracovávají
jednotlivá témata MAP.
Kromě pokračování v akčním plánování, zjišťování potřeb aktérů formálního i neformálního vzdělávání z území, realizace vzdělávacích aktivit, seminářů a setkání
sdílení dobré praxe je důležitou součástí projektu MAP II implementace akčního
plánu neinvestičních aktivit škol a projektů spolupráce na období jednoho školního roku. Příprava ročního akčního plánu na školní rok 2018/2019 probíhala jak na
úrovni pracovních skupin, tak na úrovni Řídícího výboru. V rámci implementace
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aktivit za uvedený školní rok byly realizovány např. výjezdy do středisek EVVO,
technické školky, sdílený rodilý mluvčí a mnohé další. Pracovní skupiny v rámci
svých jednání budou dále definovat aktivity spolupráce a projekty na další školní
roky, které by bylo možné do ročních akčních plánů zařadit.
V neposlední řadě dále dochází k aktualizaci Strategického rámce investičních
potřeb jednotlivých aktérů. Bližší informace k MAP II jsou k nalezení na webových
stránkách www.slavkovskebojiste.cz.
Od září do listopadu 2018 proběhla Literární a výtvarná soutěž na téma „Znám
dobře svoji školku/školu?“, do niž se mohli zapojit všechny děti a žáci z mateřských a základních škol z našeho území. Malí výtvarníci a literáti se mohli vyjádřit
k tématům:

• Naše škola je barevná – dnes je běžné, že ve škole i doma třídíme odpad,

někde k tomu používáme i barvy. Snažíme se tak chovat šetrně k přírodě. Jsme
rádi, že ji můžeme chránit a mít zdravější. Jak Ty konkrétně a se spolužáky ve
vaší škole přispíváte k ochraně přírody?
• Kdo je můj spolužák – je to můj kamarád. Jsme jeden tým. Pomáháme si, když
je někdo z nás v obtížích. Vidím kolem sebe spolužáky, kteří pomoc potřebují?
Pomáhají spolužáci také mně?
• Kdybych já byla panem učitelem, paní učitelkou – zkus si představit, že jsi
pan učitel nebo paní učitelka. Máš plno dětí ve třídě, spoustu kolegů a kolegyň
v učitelském sboru. Co bys chtěl (a) vytvořit nového, zajímavého, aby se školáci do školy více těšili a možná se i lépe učili? Můžeš k tomu použít všechny
možné pomůcky pro výuku, které Tě napadnou.
Výběrová komise neměla rozhodování vůbec jednoduché, neboť byla konkurence
opravdu velká a příspěvky dětí a žáků byly velmi kreativní. Jelikož ze se nám
z 6., 7., 8. a 9. tříd sešel pouze jeden příspěvek, rozhodli jsme se ocenit
zvlášť žáky ze 3.-4. tříd a 5. tříd. Nakonec jsme se shodli na následujících
vítězích v jednotlivých kategoriích, kteří budou ocenění hodnotnými cenami.
Jejich výtvarnými díly se můžete pokochat sami a literární jsou k přečtení
na http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=3170
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1. místo Kateřina Jungová,
MŠ Zahrádka Šlapanice

2. místo celá první třída ZŠ a MŠ Telnice za krásnou
knihu s příběhem o nástupu do 1. třídy

3. místo Lucie Dvořáčková,
ZŠ a MŠ Babice nad Svitavou
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1. místo Anežka Adamová, ZŠ Modřice

2. místo Patricie Duroňová,
MŠ Újezd u Brna

3. místo Veronika Pokorná, MŠ Ponětovice
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Animace škol
Pomoc školám s dotačními projekty – Šablony I – jsme zahájili už před dvěma
lety. Od té doby počet projektů, které spravujeme, narostl na 37 kusů. Z toho některé už jsou navazující projekty – Šablony II. Školy v našem území tak mají jistotu,
že jim i nadále bude k ruce někdo, s kým už umí komunikovat, a hlavně kdo jim
dokáže zprovoznit elektronický podpis. Díky animacím máme lepší přehled o tom,
co školy v území potřebují.
Do dalšího roku vstupujeme s jasným obrázkem o tom, jak fungují školy, co všechno jsou schopny zvládnout a v čem potřebují pomoc. S těmito vědomostmi jsme
nabídli konzultace také dalším vzdělávacím institucím – domům dětí a mládeže
a základním uměleckým školám, pro které jsou šablony II též otevřené. A sami
máme dobrou představu o tom, jak uchopit další šablony, které letos ministerstvo
vypisuje i pro drobné neziskové organizace.
Šablony 2018 v číslech:
• 37 projektů, z toho 16 ve výzvě Šablony II
• 8 samostatných mateřských škol
• 16 základních a mateřských škol
• 5 samostatných základních škol
Díky šablonám školy a školky, kterým pomáháme:
• zaměstnaly:
o 6 chův
o 15 asistentek
o 4 psycholožky
o 5 speciálních pedagožek
• proškolily učitele v inkluzivních i neinkluzivních tématech (a to v 15 různých pedagogických sborech)
• z 11 různých míst vyslaly své učitelky na návštěvu a pro inspiraci ke kolegům do
jiné školy (a pak že si školy konkurují)
• na 10 místech pořádaly pravidelné setkávání s rodiči
• na 14 místech pořádaly kluby čtení či deskových her, leckde dětem nabídly i doučování
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Klimagrün
Na úspěšný projekt „Milión stromů pro Jihomoravský kraj“ navazuje projekt přeshraniční spolupráce
„Klimatická zeleň pro obnovu krajiny“. Cílem
projektu financovaného z programu přeshraniční
spolupráce Interreg V-A-SK Rakousko-Česká
republika-Slovensko je rozvíjet povědomí o ekosystémových službách zeleně – tedy česky jak správně
sázet stromy a starat se o ně, aby se stromy staraly
o nás a naše životní prostředí. Projekt dostal zelenou,
a na podzim loňského roku byl ve Vážanech nad
Litavou vysazen sad třešní, hrušní, jabloní, švestek,
meruněk, moruší, celkem 76 stromů. V Křenovicích
u Slavkova byla vysazena alej 52 ovocných stromů
třešní a moruší.
V rámci projektu se v roce 2018 konaly dva semináře zaměřené na praktickou
péči o krajinu, zeleň a výsadbu. Přednášející byly odborníci jak z akademické
sféry (prof. Dr. Ing. Boris Krška, Mgr. Pavel Rotter, Ph.D.), tak odborníci z praxe
(Ing. Jitka Schneiderová, Ing. Michal Pochop, Bc. Dominik Grohmann).

V roce 2018 se MAS Slavkovské bojiště, jako člen Národní sítě MAS, účastnila Valné hromady NS MAS, Konference Venkov a dalších školení pořádaných NS. Jako člen krajského
sdružení se účastní pravidelných setkání MAS Jihomoravského kraje.
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Hrušky a jejich tradice
Ve spolupráci s obcí Hrušky (vítěz Jihomoravského kraje v soutěži Vesnice roku 2018), kde
je sídlo kanceláře MAS byla podána žádost do Fondu malých projektů Rakousko – Česká
republika z Programu INTERREG Rakousko – Česká republika.
V termínu od 11. – 13. 10. 2018
navštívili občané obce Hrušky
oblast Mostviertel, která je
proslavená pěstování a zpracováním hrušek. Zdejší hrušky
mají registrovanou kulinářskou
značku, a kromě alkoholického
hruškového moštu se z nich
vyrábí i další produkty jako
hořčice, pálenka, džemy, čatní,
cidery. Promyšlená strategie
turistického ruchu propojuje celý region tzv. „moštovou cestou“ – přes interaktivní muzeum
hrušek, jednotlivé usedlosti nebo provozy moštových baronů nebo kruhových objezdů se
symbolem hrušek.
Obec Hrušky se projektem chce inspirovat v rozvoji a propagaci zpracování hrušek,
prozatím započali s výsadbou hruškových alejí a sadů.
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IV. Přehled hospodaření – bilance
hospodaření
Bilance hospodaření MAS Slavkovské bojiště za rok 2018 v tis. Kč.
Závěrečný účet zpracovala Romana Janíková, účetní.
Rozvaha ke dni 31. 12. 2018
Účetní období
2017

Účetní období
2018

9 677

10 863

595

389

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1 071

1 071

Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem

-476

-682

Krátkodobý majetek celkem

9 082

10 474

Pohledávky – dohadné účty aktivní

7 489

0

Krátkodobý finanční majetek celkem

1 590

2 981

3

7 493

PASIVA CELKEM

9 677

10 863

Vlastní zdroje celkem

2 286

5 251

Vlastní jmění

2 221

2 286

65

2 962

7 391

5 612

AKTIVA
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek celkem

Jiná aktiva celkem
PASIVA

Výsledek hospodaření
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
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5 228
2 163
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Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2018
Náklady celkem (v tis. Kč)
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Osobní náklady

3 437
609
2 553

Daně a poplatky

3

Ostatní náklady

41

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté členské příspěvky

206
25

Náklady v celkové výši 3 437 tis. Kč zahrnují nákup materiálu a drobného
hmotného majetku ve výši 609 tis. Kč, především šlo o výdaje spojené s běžným
provozem kanceláří MAS a MAP a jejich pronájem. Dále zahrnují náklady na tisk
dotazníků pro přípravu Programů rozvoje obcí, na nákup a výrobu propagačních
materiálů pro Místní akční plány vzdělávání (MAP) a cestovní výdaje.
Největší položku nákladů tvoří osobní náklady ve výši 2 553 tis. Kč, a to na platy
zaměstnanců pro MAS a MAP. Osobní náklady byly hrazeny z režií na realizaci
„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště v roce
2014 - 2020“ (SCLLD) , projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Šlapanice II“ a z dotace Jihomoravského kraje na provoz MAS.
Národní síti MAS byl uhrazen členský příspěvek za rok 2018 ve výši 15 tis. Kč
a krajskému sdružení MAS Jihomoravského kraje taktéž uhrazen členský příspěvek ve výši 10 tis. Kč.
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Výnosy celkem (v tis. Kč)
Provozní dotace celkem

6 402
5 921

Přijeté členské příspěvky celkem

273

Tržba za vlastní výrobky a za zboží celkem

163

Ostatní výnosy celkem

45

Výsledek hospodaření před zdaněním

2 965

Výsledek hospodaření po zdanění

2 965

Výnosy v celkové výši 6 402 tis. Kč realizovala MAS Slavkovské bojiště z hlavní
činnosti. Tržby z prodeje služeb ve výši 45 tis. Kč jsou za zpracování Programů
rozvoje obcí.
Provozní dotace v celkové výši 5 921 tis. Kč se týkaly financování projektů Posílení
kapacit MAS Slavkovské bojiště pro počáteční fázi realizace SCLLD, Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro region Šlapanice, dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského
kraje na provoz MAS v roce 2018.
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Kancelář MAS Slavkovské bojiště děkuje všem členům za jejich aktivní účast
na činnosti a rozvoji území MAS!

