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Zpracovala Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště 

Schváleno Valnou hromadou MAS Slavkovské bojiště, z.s. dne 17.12.2020 

 

Úvodem 

V roce 2019 kancelář MAS Slavkovské bojiště naplno rozjela realizaci své strategie (Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje) a vyhlásila další výzvy z Programu rozvoje venkova, Operačního 
programu Zaměstnanost i Integrovaného regionální operačního programu. První výzvu vyhlásila 
z Operačního programu Životní prostředí. Byly podané i schválené projekty na podporu sociálního 
podnikání, rozvoj sociálních služeb, dopravní bezpečnost nebo na nákup zemědělské techniky.  
 

Kromě toho MAS Slavkovské bojiště pokračuje v místním akčním plánování na ORP Šlapanice a 
konkrétní pomoci školám prostřednictvím tzv. „šablon“ – projektů zjednodušeného vykazování. Byla 
podána žádost na „šablony“ pro neziskové organizace v území, které pracují s dětmi. 

 
MAS Slavkovské bojiště finančně podpořila jednorázové akce obcí a neziskových organizací za 

přispění grantu z Jihomoravského kraje. Žádost o podporu do tzv. „Malého LEADERu“ využilo deset 
organizací z území na svoje akce od května do listopadu 2019. 
 

Prostřednictvím Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje je MAS Slavkovské bojiště zapojena 
do projektu „Klimatická zeleň“ z Programu INTERREG Rakousko – Česká republika. Byl dokončen a podán 
k proplacení projekt realizovaný ve spolupráci s obcí Hrušky z Fondu malých projektů Rakousko – Česká 
republika z Programu INTERREG Rakousko – Česká republika. 



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 

Animátor škol 

• Romana Janíková, janikova@slavkovskebojiste.cz 

• Mgr. Vladislava Vaněčková, vaneckova@slavkovskebojiste.cz 

Koordinátor MAP • Mgr. Eva Kreizlová, kreizlova@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 udržitelné 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 41 členů, z toho 5 jsou 
zástupci veřejného sektoru, tj. obcí a dobrovolných svazků obcí a Domov pro seniory, 22 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 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. 2019: 
 
Předseda:  Mgr. Jan Grolich, divadelní spolek DŽO 
Místopředseda:  Jan Kauf, DSO Ždánický les a Politaví 
 
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 

• RODINNÉ CENTRUM pro RADOST, Darek Pernica 

• 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 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 

 

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 

• Sdružení Filia, Miluše Nechvátalová 

6. Hasiči 

• SDH Kobeřice, Ivan Musil 

• MHJ, Hrušky, Lenka Štěpánková 

• MHJ, Křenovice, Jaromír Konečný 

• SDH Velešovice 

 

 

Fyzické osoby: Petr Kříž, Jaroslava Cenková, František Masařík, Jaroslav Řezáč, Bohuslav Adámek 

 



III.  Přehled činnosti MAS Slavkovské bojiště v roce 2019 
 

V roce 2019 MAS Slavkovské bojiště zaměstnávala 5 pracovníků na hlavní pracovní poměr:  

• Mgr. Hana Tomanová – manažerka MAS na 1,0 úvazku; 

• Ing. Dana Adamcová – manažerka IROP na 1,0 úvazku; 

• Romana Janíková – finanční manažerka MAS a MAP na 1,0 úvazku; 

• Mgr. Eva Kreizlová – koordinátorka MAP na 0,9 úvazku; 

• Mgr. Jiří Hrubý – vedoucí projektu MAP a koordinátor 0,5 úvazku; 

• Hana Benešová – koordinátorka MAP na 0,9 úvazku. 
 

V roce 2019 se Rada MAS Slavkovské bojiště řádně sešla celkem 11x a 6x hlasovala per rollam. Valné 
hromady MAS Slavkovské bojiště se konaly 30.5.2019 a 14.11.2019. Zápisy byly rozesílány členům a jsou 
k dispozici na webových stránkách MAS. 
 

Strategie MAS 
V roce 2019 se pokračovalo s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Slavkovské bojiště. Z Integrovaného regionálního operačního programu bylo v roce 2019 vyhlášeno 5 
výzev a 7 bylo vyhodnoceno, v operačním programu Zaměstnanost byly vyhlášeny a vyhodnoceny dvě 
poslední výzvy, v Programu rozvoje venkova byla jedna výzva vyhlášena a dvě výzvy vyhodnoceny. 
V tomto roce byla také vyhlášena první výzva z Operačního programu Životní prostředí. 
 

Kancelář MAS všechny výzvy administrovala, při hodnocení projektů spolupracovala s výběrovou 
komisí, kontrolní komisí a radou spolku.  
 

Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost 

V roce 2019 byly vyhlášeny poslední dvě výzvy z programu. Jedna byla na vznik sociálního 
podniku a druhá na podporu preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti.  

 
6. výzva Sociální podnikání 
Žadatel: Úsilí - zaměstnanecké družstvo 
Projekt: Šetrné zpracovávání ovoce ze Slavkovského bojiště 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015463 
Částka: 1 840 525,- Kč 
 
Seminář pro žadatele byl 23.11.2018 
 
„Projekt je zaměřen na vytvoření nové sociálně-podnikatelské aktivity organizace Úsilí - zaměstnanecké 
družstvo, která prostřednictvím zaměstnávání dlouhodobě znevýhodněných osob z území MAS Slavkovské 
bojiště bude zpracovávat místní produkci ovoce. Vytvořené produkty (sušené ovoce, marmelády) bude 
prodávat na místních trzích, regionálních akcích a e-shopu. Záměrem je podpora znevýhodněných osob a 
také produkce místních výrobků, které budou v souladu s aktuálními trendy zdravého životního stylu.“ 

 

 
7. výzva Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti  
Žadatel: Město Bučovice 
Projekt: Profesionalizace sociální práce v ORP Bučovice  
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015641  
Částka: 3 692 937,50,- Kč 
 

Seminář pro žadatele byl 18.9.2019 
 



„Cílem projektu je podpora profesionální realizace soc. práce a zároveň zvýšení dostupnosti výkonu 
sociální práce na celém území ORP Bučovice. Sociální práce bude zaměřená na terénní soc. práci, na 
aktivní vyhledávání a dlouhodobou spolupráci s klienty z daných cílových skupin. Výkon sociální práce v 
ORP Bučovice bude posílen díky navýšení počtu sociálních pracovníků, kterým bude zajištěno průběžné 
odborné vzdělávání a supervize.“ 
 
Alokované prostředky, tj. celkem 12 155 tis. Kč z Operačního programu Zaměstnanost pro MAS 
Slavkovské bojiště byly zcela vyčerpány. Podpořené projekty jsou většinou dvou až tříleté a byly 
především určeny na mzdové výdaje. 
 

Výzvy z Programu rozvoje venkova 

V dubnu 2019 byl ukončen příjem žádostí do třetí výzvy, která vyhlášena ještě v prosinci 2018. 
Seminář pro žadatele se konal 15.1.2019. Do výzvy bylo podáno celkem 25 žádostí, z toho 12 do Fiche 
Rozvoj zemědělských podniků, 5 do Fiche Rozvoj zpracovatelských podniků a 8 do Fiche Rozvoj 
nezemědělské činnosti a agroturistiky. Kancelář MAS hodnotila žádosti po formální stránce, jedna byla 
vyloučena, jedna stažena na vlastní žádost. Výběrová komise zasedala 18.6.2019 a provedla věcné 
hodnocení, kterým prošly všechny žádosti. Dne 27.6.2019 jednala rada spolku, která doporučila 
k financování ty projekty, na které byly finanční prostředky, 4 projekty byly zařazeny do zásobníku 
projektů. Dohoda o poskytnutí dotace byla nakonec uzavřena s 16 žadateli, někteří z žadatelů vypadli při 
administraci žádosti nebo při administraci výběrového řízení. Z této výzvy bylo již podáno 13 žádostí o 
platbu a 7 žádostí bylo již proplaceno. 

 
 
EB Klas, s.r.o – podrývák OPaLL AGRI HEKTOR (Fiche Rozvoj zemědělských podniků) 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zdeněk Vykoukal – sudy na víno (Fiche – Rozvoj zpracovatelských podniků) 

 
 
 
 
JM Demicarr s.r.o. – Univerzální nakladač AVANT (Fiche Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 

V roce 2019 MAS Slavkovské bojiště vyhlásila a ukončila hodnocení v 7 výzvách v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu. Z nich vybíráme: 
 
6. výzva Kulturní památky 
Žadatel: Město Slavkov u Brna 
Projekt: REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 252 025,34 Kč 
 
„Cílem projektu je revitalizace zámeckého parku a obnova vybraných stavebních objektů. Díky tomu bude 
možné zpřístupnit veřejnosti naplno všechny části zámeckého parku Zámek Slavkov - Austerlitz (vlastní 
park), instalovat nové expozice (dendrologická expozice), odstranit bariéry pro pohyb v areálu zámeckého 
parku tak, aby památka mohla dále sloužit pro zajištění kulturních akcí, expozic, výstav, prohlídek 
pořádaných provozovatelem zámku. Dále se v parku prodlouží trávení volného času (relaxační zóna, 
dětské hřiště). Projektem dojde k instalaci veřejného osvětlení v prostorách parku, modernizaci parkového 
mobiliáře (lavičky, koše, infotabule) a bezbariérové úpravě cest v areálu parku.“ 
 
 
7. výzva Rozvoj sociálních služeb 
Žadatel: Diecézní charita Brno 
Projekt: Obnova vozového parku CHPS a CDS na Slavkovsku 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 181 040 Kč 
 
„Cílem projektu je zkvalitnění materiálně technického zázemí Charitní pečovatelská služba Bučovice a 
Slavkov u Brna a Centrum denních služeb Slavkov u Brna. Jedná se o jednu terénní a jednu ambulantní 
sociální službu, které mají již kanceláře a zázemí pro služby zajištěny. Toto zkvalitnění tedy spočívá v 
obnově vozového parku těchto služeb. 
Oblastní charita Hodonín zakoupí v rámci projektu 2 nové osobní automobily pro terénní pečovatelskou 
službu Bučovice a Slavkov u Brna a 1 svozový automobil s úpravou pro převoz imobilních osob na vozíku 
pro Centrum denních služeb Slavkov u Brna.“ 
 
Žadatel: PIAFA Vyškov, z.ú. 
Projekt: PIAFA - podpora terénních služeb 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 906 800 Kč 
 
„Realizací projektu dojde ke zlepšení materiálně technické základny žadatele a zlepšení podmínek 
realizace sociálních terénních služeb v ORP Slavkov u Brna a části ORP Bučovice. Jedná se o služby. 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny a Sociální rehabilitaci. Hlavní aktivita projektu bude pořízení dvou vozidel, jež nahradí stávající 
vozy zajišťující poskytování těchto registrovaných sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb.“ 
 
 
8. výzva Základní školy II. 
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Projekt: Odborné učebny v ZŠ Těšany 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 124 582,72 Kč 
 
„Cílem projektu je pořízení vybavení pro zkvalitnění výuky v oblasti informačních technologií a cizích 
jazyků, dále stavební úpravy spojené s přeměnou kabinetu a nevyužívané učebny na odbornou učebnu 
jazykovou a počítačovou.“ 
 
Žadatel: Obec Hrušky 
Projekt: Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Hrušky 



Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 123 900 Kč 
 
„Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání na Základní škole Hrušky, a to 
díky modernizaci multimediální učebny. Jedná se o odbornou učebnu, která bude podrobena dílčími 
rekonstrukčními úpravami (výmalba a podlahy), do které bude zakoupen potřebný nábytek a vybavení 
pro odbornou výuku. Rovněž bude součástí projektu zajištěna investice do konektivity, bezbariérovosti a 
zeleně.“ 
 
Projekt: Odborné učebny v ZŠ Bučovice 710 
Žadatel: Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 974 077,82 Kč 
 
„Podstatou projektu je modernizace učeben cizích jazyků a počítačové učebny. V rámci projektu budou 
pořízeny do odborných učeben IT vybavení a nábytek. Pro zajištění maximální plynulé funkčnosti 
počítačové učebny bude IT vybavení doplněno o síťovou infrastrukturu skládající se ze síťových prvků. 
Součástí projektu je úprava venkovního prostranství v areálu ZŠ. Projekt je cílen na modernizaci učeben 
odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.“ 
 
 
10. výzva Dopravní bezpečnost v obcích II. 
Žadatel: Obec Hodějice 
Projekt: Hodějice - Oprava chodníků 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 456 160 Kč 
 
„Cílem projektu je rekonstrukce dvou chodníků v různých částech obce, jde zároveň o zvýšení bezpečnosti 
chodců a osob s omezenou pohyblivostí, při průchodu obcí, cestou do školy a školky a na zastávku veřejné 
dopravy. Jedná se o odstranění obrubníků, podkladových vrstev a staré dlažby a výměna za nové.“ 
 
Žadatel: Obec Moutnice 
Projekt: Moutnice, Rozařín - prodloužení chodníku a veřejné osvětlení 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 225 284,26 Kč 
 
„Projekt řeší výstavbu bezbariérového chodníku včetně jeho nasvětlení a napojení na chodníky podél 
silnice II/380 v obci Moutnice. Cílem je zlepšit bezpečnost dopravy v obci a bezproblémové užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.“ 
 
Žadatel: Městys Pozořice 
Projekt: Chodník u školy, ulice Holubická 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 500 000 Kč 
 
„Předmětem projektu je realizace chodníku na ulici Holubická v městysi Pozořice. Vybudováním chodníku 
dojde především ke zvýšení bezpečnosti dopravy v městysi. Mezi výstupy projektu budou patřit i dvě 
zrealizovaná místa pro přecházení, veřejné osvětlení a výsadba doprovodné zeleně. Chodník bude řešen 
bezbariérově.“ 
 
Projekt: Chodník v ulici Kovalovická 
Žadatel: Městys Pozořice 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 894 409 Kč 
 
„Předmětem projektu je realizace chodníku na ulici Kovalovická v městysi Pozořice. Vybudováním 
chodníku dojde především ke zvýšení bezpečnosti dopravy v městysi. Díky návaznosti chodníku na 
zastávku IDS JMK dojde také k zlepšení přístupnosti k veřejné dopravě. Chodník bude řešen bezbariérově. 
Mezi výstupy projektu bude patřit i zrealizované místo pro přecházení, veřejné osvětlení a výsadba 
doprovodné zeleně.“ 



Projekt: Milešovice - chodník podél III/4199 
Žadatel: Obec Milešovice 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 799 000 Kč 
 
„Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro bezpečné přemísťování osob, zejména (ale nejen) chodců, 
v obci. Řádně osvětlený chodník omezí pohyb chodců po silnici III/4199 a sníží riziko jejich střetu s 
motorovými vozidly i cyklisty. Chodník i dvě nově vybudovaná místa pro přecházení také zajistí 
bezbariérový přístup k zastávce hromadné veřejné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace. V rámci projektu bude podél novostavby chodníku vybudováno veřejné osvětlení.“ 

 

Výzva z Operačního programu Životní prostředí 

V březnu 2019 byla vyhlášena první výzva z OPŽP na dvě opatření: 

• založení biocenter a biokoridorů ÚSES a na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů 
ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES  

• Opatření zamezující vodní a větrné erozi  
 
Výzva byla uzavřena 6.1.2020. Byly podány dvě žádosti: 
 
Projekt: Založení prvků ÚSES v k.ú. Sivice 
Žadatel: Obec Sivice  
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 283 003,01 Kč 
 
„Projekt je zaměřen na založení interakčního prvku v rámci zakládání prvků místního územního systému 
ekologické stability. Konkrétně se jedná o oboustranný a zčásti i jednostranný, liniový vegetační doprovod 
účelové komunikace v zemědělské krajině.“ 
 
Bude vysazeno 173 ks stromů - krajové odrůdy třešně (12 ks), javoru babyka (83 ks), ořešáku královského 
(50 ks), moruše bílé (28 ks) a 279 ks keřů ptačího zobu obecného. 
 
Projekt: Založení biocentra a biokoridoru formou výsadby extenzivního sadu a genofondové aleje  
Žadatel: Obec Hrušky  
Celkové způsobilé výdaje: 2 235 641, 38 Kč 
 
„Předmětem záměru je vytvoření krajinného prvků výsadbou extenzivního sadu ovocných dřevin a ovocné 
aleje v kombinaci s keři na stávající orné půdě v extravilánu obce Hrušky u Brna.“ 
 
Bude vysazen extenzivní ovocný sad – 193 ks stromů (hrušně, mandloně, jabloně, meruňky, oskeruše, 
ořešáky, slivoně, třešně) a 216 keřů v plošné výsadbě a 333 keřů v liniové výsadbě a založena 
genofondová hrušková alej o velikosti 74 ks hrušní a 157 ks keřů. 
 

Místní akční plány 
MAS Slavkovské bojiště i v roce 2019 pokračovala v realizaci Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v SO ORP Šlapanice II (MAP II). Realizační tým je sestaven z pracovníků MAS Bobrava a MAS 
Slavkovské bojiště. 

 
Dále se pokračuje v realizaci všech 

rozjetých aktivit – logopedické workshopy, 
technické MŠ a ZŠ, čtenářská pregramotnost, turnaj 
v deskových hrách, rodilý mluvčí, výjezdy do 
středisek EVVO, setkání s družinářkami a dalších. 
Velkého ohlasu se dostává přednáškám pro rodiče 



na téma Emoční a sociální zralost. Pokračuje se v podpoře technických školek a nově se zapojují do 
polytechniky i žáci 1. a 2. tříd ZŠ. Všechny zapojené školy obdržely potřebné vybavení – balsu, nářadí, 
pracovní ponky. 

Velký zájem je o semináře – v lednu dvoudenní setkání zástupců mateřských škol, v únoru školení 
pro učitelky k technickým školkám, v květnu první setkání s družináři na sdílení dobré praxe. V dubnu se 
na MÚ Šlapanice se zástupci škol schází na další zajímavé téma – sociálně právní ochrana dětí v ORP 
Šlapanice. V měsíci květnu proběhne se zástupci základních škol dvoudenním setkáním v Zaječí s 
přednáškou na téma syndromu vyhoření a legislativních změn v oboru školství. V červnu dvoudenním 
setkání se zástupci škol v Blansku, včetně semináře na téma emoční a sociální zralost. Začátkem června 
se schází všechny pracovní skupiny, které si vzájemně představují a diskutují nad aktivitami na školní rok 
2019/2020 vzešlé z pracovních skupin. Bližší informace k MAP II jsou k nalezení na webových stránkách 
www.slavkovskebojiste.cz. 
 

Animace škol 
Od roku 2016 poskytuje MAS školám na svém území pomoc při zpracování žádostí o dotace i 

průběžném monitorování zjednodušených projektů, tzv. „šablon“.  
V roce 2019 jsme administrovali projekty 25 různých škol a školek, ukončovali jsme první vlnu 

šablon, realizovali druhou a chystali se na třetí. Některé projekty jsme pomáhali zkracovat, jiné naopak 
prodlužovat. 

V roce 2020 jsme si poradili s doporučeními z ministerstva školství, jak pokračovat v šablonách při 
nouzovém stavu, radili jsme školám a školkám, jak vypadá dobrá praxe při zaměstnávání asistentek 
během nouzového stavu a hlavně – jak je nadále oprávněně zaplatit, aby nouzový stav neznamenal, že ve 
školách přijdou o užitečné pracovníky. Na konci školního roku 2019/2020 se pak poznalo, jak moc jsou 
asistentky potřeba, aby se děti mohly bez problémů vrátit do školy a zase se přizpůsobily režimu, 
kterému přes dlouhé „koronaprázdniny“ odvykly. Role MASky byla sice v tomhle dění poměrně okrajová, 
ale předávání dobré praxe a doporučování školám, jak napodobit ty, kterým to funguje, uklidnilo nejednu 
ředitelku. 

 
Šablony 2019 v číslech: 

• 31 projektů aktivních 

• 6 zdárně ukončených a plně profinancovaných projektů 

• 25 spolupracujících škol a školek 

• 21 mil. Kč v administrovaných projektech 

• 73 klubů ve školách proběhlo na témata přírodních věd, deskových her a logického myšlení, 
čtenářství, cizích jazyků, ekologie  

 
Díky šablonám školy a školky, kterým pomáháme zaměstnaly: 

o 24 školních asistentek, které přímo pracují s dětmi 
o 2 chůvy v mateřských školách 
o 4 školní psycholožky, které pracují s celými třídními kolektivy a pomáhají předcházet problémům 

ve vztazích 
o 4 speciální pedagožky, které pomáhají dětem překonávat obtíže a lépe se učit 

 

Šablony pro neziskovky 
Po dlouhé přípravě se letos podařilo rozjet i projekt zaměřený na zvyšování kvality neformálního 

vzdělávání – NNO Slavkovské bojiště v přírodě. Jak naznačuje název, neziskovky v našem území 
spolupracují s MASkou, která jako žadatel projektu umožnila získat peníze na vzdělávání neziskováků, na 
projektové dny a kluby u nás v území, na vzájemné učení mezi neziskovkami a sdílení dobré praxe při 
práci s dětmi. Celý projekt má za cíl pozvednout kapacity pro přírodovědné (ale i další) volnočasové 
vzdělávání dětí a mládeže na našem území.  

Dlouhým a úmorným procesem projektové přípravy s námi prošlo 7 z oslovených neziskových 

http://www.slavkovskebojiste.cz/


organizací. Celkem jsme ale na začátku kontaktovali přes 60 organizací, o kterých víme, že tady v území 
Slavkovska pořádají kroužky pro děti a mládež. Během následujících tří let se tyto organizace (pokud to 
pandemická situace dovolí) zaměří na sebevzdělávání, vzájemné vzdělávání dobrovolníků a testování 
nových přírodovědných, jazykových a kulturních kroužků. 

 

Klimatická zeleň           
I v roce 2019 pokračovala 

realizace projektu „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. 

V Křenovicích u Slavkova, kde 
na podzim 2018 byla vysazena alej 52 
ovocných stromů třešní a moruší 
proběhl v březnu poslední seminář na 
téma následná péče o vysazené 
stromy, (ochrana stromků, hnojení, 
mulčování a zálivka, podpora 
biodiverzity a péče o doprovodné 
dřeviny, ochrana před škůdci a 
chorobami, ochrana kmene stromků, 
řezy keřů, okrasných a ovocných 
stromků), který vedl Dominik 
Grohmann, potulný sadař z Hrušek.  

Závěrečným výstupem 
projektu je publikace KLIMATICKÝ 
STROM. Jedná se o publikaci 
doplněnou o české zkušenosti z 
výsadeb a problematiky údržby 
zeleně. Ke stažení je na https://slavkovskebojiste.cz/2019/05/14/projekt-klimaticka-zelen/. Zde jsou ke 
stažení i prezentace ze všech tří seminářů. 

 

Hrušky a jejich tradice  
V roce 2019 finalizoval roční projekt obce Hrušky (vítěz Jihomoravského kraje v soutěži Vesnice 

roku 2018), kde je sídlo kanceláře MAS, z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika z Programu 
INTERREG Rakousko – Česká republika.  

Na jaře vyrazila druhá exkurze obyvatel Hrušek do mikroregionu Mostviertel (celkem 24 účastníků) 
se stejným programem jako první exkurze. Při příležitosti této exkurze byly pozváni moštoví baroni na 
návštěvu Hrušek.  

V květnu se členové realizačního týmu zúčastnili pracovní cesty na Streuobstwiesen-Kongress do 
Stift Seitenstettenu, mezinárodní setkání odborníků na pěstování a zpracování hrušní. Hlavním tématem 
setkání byla péče o volně rostoucí stromy v krajině.  

Při příležitosti hodů v obci Hrušky 3. - 4. 8. 2019 proběhla návštěva moštových baronů z 
Mostviertelu v Hruškách. Pozvání na hody v Hruškách přijali 3 baroni a průvodce, který se věnoval oběma 
exkurzím.  

https://slavkovskebojiste.cz/2019/05/14/projekt-klimaticka-zelen/


Druhá exkurze z Hrušek do Mostviertelu 

 

 

Malý LEADER 

V roce 2019 využila MAS Slavkovské bojiště finanční podpory z Jihomoravského kraje a vyhlásila 
výzvu na podávání žádosti na jednorázové akce obcí, neziskových organizací, aj. Bylo podáno 12 žádostí, 
z toho bylo 10 podpořeno, např. benefiční koncert v Šaraticích, minivolejbalový turnaj pro děti v 
Hruškách, Divadelní festival ve Tvarožné, folklórní den v Telnici nebo seminář s odborníky pořádaný 
hrušeckými hasiči pro děti a veřejnost o požární prevenci a pravidlech první pomoci. 

 
Benefiční koncert v Šaraticích 

 
 

V roce 2019 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. 



IV. Přehled hospodaření – bilance hospodaření 
 
Bilance hospodaření MAS Slavkovské bojiště za rok 2019 v tis. Kč 

 
Závěrečný účet zpracovala Romana Janíková, účetní 
 
 
Rozvaha ke dni 31.12.2019 (v tisících Kč) 

 Účetní období 2018 Účetní období 2019 

AKTIVA CELKEM                        6 483 12 578 

Dlouhodobý majetek celkem                                         389 257 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 071 1 071 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -682 -814 

Krátkodobý majetek celkem                                              6 094 12 321 

Pohledávky celkem 3 103 9 942 

Krátkodobý finanční majetek celkem                                                  2 981 2 375 

Jiná aktiva celkem  10 4 

PASIVA CELKEM                            6 483 12 578 

Vlastní zdroje celkem                                                1 334 1 298 

Vlastní jmění 1 292 1 211 

Výsledek hospodaření  42 87 

Cizí zdroje celkem                                                       5 149 11 280 

Dlouhodobé závazky celkem  4 765 10 844 

Krátkodobé závazky celkem 384  436 

 
 
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2019 (v tisících Kč) 

NÁKLADY CELKEM  7 299 

Spotřebované nákupy a nakupované služby  2 232 

Osobní náklady 4 861 

Daně a poplatky 5 

Ostatní náklady 44 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 132 

Poskytnuté členské příspěvky 25 

 

Náklady v celkové výši 7 299 tis. Kč zahrnují nákup materiálu, drobného hmotného majetku ve 
výši 124 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 4 861 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“. 
 
Národní síti MAS byl uhrazen členský příspěvek za rok 2019 ve výši 15 tis. Kč a krajskému 
sdružení MAS Jihomoravského kraje taktéž uhrazen členský příspěvek ve výši 10 tis. Kč. 
 
 
 

VÝNOSY CELKEM 7 386 

Provozní dotace celkem 6 853 

Přijeté členské příspěvky celkem 273 

Tržba za vlastní výrobky a za zboží celkem 106 

Ostatní výnosy celkem 154 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 87 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 87 

 
Výnosy v celkové výši 7 386 tis. Kč realizovala MAS Slavkovské bojiště z hlavní činnosti. Tržby 
z prodeje služeb ve výši 96 tis. Kč jsou za administraci projektů škol nad rámec metodické 
podpory a mimo území MAS z projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“.  
 
Provozní dotace v celkové výši 6 853 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 podporu Malého Leaderu v roce 2019. 
 
 
 


