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Zpracovala Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště 

Schváleno Valnou hromadou MAS Slavkovské bojiště, z.s. dne 22.6.2021 

 

Úvodem 

V roce 2020 kancelář MAS Slavkovské bojiště vyhlašovala poslední výzvy ze své 
strategie (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Vyhlásila další výzvu z Programu 
rozvoje venkova, z Operačního programu Zaměstnanost a ukončila hodnocení v osmi výzvách 
z Integrovaného regionální operačního programu. Byla ukončena a vyhodnocena první výzva 
z Operačního programu Životní prostředí.  
 

Bohužel pandemie Covid-19 zasáhla chod kanceláře v těch aktivitách, které směřovali 
k veřejnosti nebo ke konkrétním cílovým skupinám, jako např. v místních akčních plánech 
zasáhla práci s pedagogy a žáky nebo v šablonách aktivity neziskovek, které pracují s dětmi. 
Přesto se dařilo i tyto projekty v omezené míře realizovat, např. formou webinářů pro učitele 
nebo online výukou anglického jazyka v 29 zapojených školách.  

 
Stejně tak zasáhla pandemie chystanou výzvu „Malý LEADER“ MAS Slavkovské bojiště 

pro obce a neziskové organizace za přispění grantu z Jihomoravského kraje. Finanční 
podporu nakonec kancelář MAS Slavkovské bojiště využila k uspořádání sportovního 
dopoledne „O pohár MAS“ pro děti ze tří základních škol ve spolupráci se Sokolem 
Křižanovice, s hasiči z Hrušek a ochotnickým divadlem DŽO z Velatic. 
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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  Jan Kauf, ouhrusky@politavi.cz 

Místopředseda  Mgr. Jitka Schovancová, muli.s@seznam.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. 2020: 
 
Předseda:  DSO Ždánický les a Politaví, Jan Kauf 
Místopředseda:  KOS, Křenovské občanské sdružení, Jitka Schovancová 
 
Rada MAS Slavkovské bojiště: 

 KOS, Křenovské občanské sdružení, Jitka Schovancová 

 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 

 Zdeněk Vykoukal, PO 

 TJ Tatran Hrušky, Roman Holoubek 

 MHJ Hrušky, Lenka Štěpánková 

 DFS Křenováček, Regina Kokešová 

 Mikroregion Cézava, Miroslav Zborovský 

 Orel Podolí, Radek Hůrka 
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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, 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 2020 
 
V roce 2020 MAS Slavkovské bojiště zaměstnávala 7 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; 

 Romana Cenková – expert pro přípravu strategie MAS na 0,5 úvazku. 
 

V roce 2020 se Rada MAS Slavkovské bojiště řádně sešla celkem 12x a 5x hlasovala per rollam. 
Valná hromada MAS Slavkovské bojiště se konala 11.12.2020. Zápisy byly rozesílány členům a jsou 
k dispozici na webových stránkách MAS. 
 

Strategie MAS 
V roce 2020 se pokračovalo s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Slavkovské bojiště. Z Integrovaného regionálního operačního programu bylo v roce 2020 vyhlášeno 8 
výzev, v operačním programu Zaměstnanost byla vyhlášena výzva na podporu provozu dětských 
skupin, v Programu rozvoje venkova byla jedna výzva vyhlášena a jedna vyhodnocena. V tomto roce 
byla také vyhlášena ukončena první výzva z Operačního programu Životní prostředí. 
 

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

Výzva z Operačního programu Zaměstnanost 

V roce 2020 byla vyhlášena jedna výzva z programu OPZ, jelikož MAS byla oslovena řídícím 
orgánem OP Zaměstnanost s možností podpořit provoz přes MAS vzniklé dětské skupiny z minulých 
výzev. V rámci výzev na Prorodinná opatření vznikla pouze jedna dětská skupina, proto byl žadatel 
osloven ohledně zájmu podat do připravované výzvy na podporu provozu dětských skupin projekt. 

8. výzva Prorodinná opatření – Podpora provozu dětských skupin 

Žadatel: Monty klub, z. s. 
Projekt: Podpora provozu dětské skupiny Monty klub 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016979 
Částka: 600 000,- Kč 
 
„Cílem projektu je zajištění provozu dětské skupiny Monty klub s 12 místy, kde jsou umístěny děti v 
předškolním věku. Díky projektu bude podpořeno nejméně 30 osob z cílové skupiny. V rámci projektu 
dojde k zajištění služeb péče o dítě v místě realizace a zlepší se tak podmínky především pro 
zaměstnanost žen s dětmi. Cílem projektu je napomoci rodičům k jejich dřívějšímu návratu na trh 
práce, prostřednictvím nabídky dostupných služeb k pečování o jejich děti. Díky projektu bude 
podpořena dětská skupina, která pojme až 12 dětí. Umístěny zde mohou být děti od 2,5 roku. Dětská 
skupina nabízí kvalitní hygienické zázemí, příjemné prostředí pro vzdělávání a hraní a je zajištěno 
stravování. V rámci celého roku jsou děti pod dohledem zkušených vychovatelek a dochází k jejich 
kvalitnímu rozvoji. V dětské skupině jsou uplatňovány prvky Montessori výuky a také je zde 
podporována výuka cizích jazyků, především angličtiny. Rodiče z obce a blízkého okolí tak budou moci 
sem své děti umístit a mít jistotu, že je o ně dobře postaráno.“ 
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Výzvy z Programu rozvoje venkova 

V roce 2020 byla vyhlášena jedna výzva z Programu rozvoje venkova ve čtyřech Fichích, 
celková alokace 12 566 495 Kč. Do výzvy bylo podáno celkem 43 žádostí, z toho 26 do Fiche Rozvoj 
zemědělských podniků, 5 do Fiche Rozvoj zpracovatelských podniků, 11 do Fiche Rozvoj 
nezemědělské činnosti a agroturistiky a 1 do Fiche Rozvoj zemědělské infrastruktury. Kancelář MAS 
hodnotila žádosti po formální stránce, jedna žádost byla vyloučena. Výběrová komise zasedala 
7.9.2020 a provedla věcné hodnocení, kterým neprošly dvě žádosti. Dne 14.9.2020 jednala rada 
spolku, která doporučila k financování ty projekty, na které byly finanční prostředky, 7 projektů bylo 
zařazeno do zásobníku projektů. Dohoda o poskytnutí dotace byla nakonec uzavřena s 24 žadateli, 
někteří z žadatelů vypadli při administraci žádosti nebo sami žádost stáhli. Z této výzvy byly již 
schváleny 2 žádosti o platbu. 

 
Petr Buchta – kolový traktor VERSATILE (Fiche Rozvoj zemědělských podniků) 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viktor Šmerda – Olepovačka hran Omag Edgeteq (Fiche Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky) 
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Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu 

V roce 2020 MAS Slavkovské bojiště vyhlásila a ukončila hodnocení v 8 výzvách v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu.  

11. výzva Cyklodoprava v regionu MAS 

Žadatel: Obec Rašovice 
Projekt: Cyklostezka Rašovice-Křižanovice 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 449 783 Kč 
 
„Cílem projektu Cyklostezka Rašovice-Křižanovice 
je vybudování cyklostezky, která spojí tyto dvě 
obce, umožní lidem absolvovat trasu bezpečně 
pěšky a na kole, zvýší tím i bezpečnost provozu v 
příslušném úseku silnice III/4199, kde se sníží počet 
chodců a cyklistů. Obyvatelé Rašovic budou mít 
možnost využít v návaznosti na cyklostezku 
vlakové nádraží v Křižanovicích. Cyklostezka bude 
primárně využívána pro osoby směřující do práce, 
školy, za službami, ale i ve volném čase.“ 
 
 

12. výzva Terminály a parkovací systémy 

Žadatel: Obec Křenovice 
Projekt: Parkoviště u Horního nádraží Křenovice 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 578 947 Kč 
 
„Cílem projektu je výstavba parkovacího systému P+R jako prvku podporujícího multimodalitu, v 
lokalitě, která bezprostředně navazuje na vlakovou stanici - Horní nádraží v Křenovicích, a 
autobusovou zastávku. Realizací této aktivity vznikne prostor vhodný pro bezpečné parkování jízdních 
kol - prvek B+R. V kombinaci s výstavbou chodníku z vlastních zdrojů bude parkoviště bezbariérově 
propojeno s nádražím a zastávkou.“ 

13. výzva Mateřské školy III. 

Žadatel: Město Bučovice 
Projekt: Rekonstrukce budovy Komenského 211 - vybudování mateřské školky 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 631 578 Kč 
 
„Mateřská škola Bučovice je projekt zaměřený na zvýšení kapacity mateřské školy. Nová školka se 
bude nacházet na ulici Komenského a její potřeba je dána především současným stavem ve městě 
Bučovice, kdy roste podíl mladých rodin ve městě, což se projevuje i na vyšší potřebě počtu míst ve 
školce. Cílem projektu je zajistit péči, výchovu, vzdělávání a posílit integraci dětí v předškolním věku a 
tím také zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.“ 

14. výzva Dopravní bezpečnost v obcích III. 

Žadatel: Obec Sokolnice 
Projekt: SOKOLNICE - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U HŘBITOVA 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 700 000 Kč 
 
„Cílem projektu je vybudování obousměrné zastávky, zastávky na jízdním pruhu vpravo ve směru na 
Sokolnice, zřízení zálivu autobusové zastávky vlevo ve směru na Kobylnice, nástupišť autobusových 
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zastávek, vybudování navazujících bezbariérových chodníků, zřízení místa pro přecházení. Dalším 
cílem projektu je vybudování veřejného osvětlení komunikace a chodníků v prostoru nově vznikajících 
zastávek pro chodce. V neposlední řadě jsou cílem projektu vegetační úpravy zelených ploch kolem 
vybudovaných chodníků. 
Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci bez negativního vlivu 
na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů, a to jak za využití možnosti nemotorové formy dopravy, 
tedy konkrétně jak komunikací pro pěší, tak i prostřednictvím zajištění hromadné veřejné dopravy 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.“ 
 
Žadatel: Obec Sokolnice 
Projekt: SOKOLNICE - REKONSTRUKCE ULICE ZÁMECKÉ 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 400 000 Kč 
 
„Cílem projektu je rekonstrukce 
chodníku na ulici Zámecká 
včetně dobudování chybějící 
části chodníku vedoucího k 
místnímu zámku (nynějšímu 
domovu pro seniory), 
parkovacích stání, rekonstrukce 
autobusové zastávky spočívající 
ve vybudování zálivu a 
nástupiště, vybudování nového 
místa pro přecházení, vegetační 
úpravy. Dalším cílem projektu je 
vybudování veřejného osvětlení, 
přípojky dešťové kanalizace a 
přeložky místního rozhlasu. 
Projekt si klade za cíl vytvořit 
bezpečné podmínky pro 
přemísťování osob v obci bez 
negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů, a to jak za využití možnosti nemotorové 
formy dopravy, tedy konkrétně jak komunikací pro pěší, tak i prostřednictvím zpřístupnění hromadné 
veřejné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.“ 

15. výzva Rozvoj sociálních služeb II. 

Projekt: Modernizace vozového parku Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna 
Žadatel: Diecézní charita Brno 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 059 400 Kč 
 
„Cílem projektu bude zkvalitnění technického zázemí CHPS Bučovice a Slavkov u Brna.  
Pečovatelská služba tak nebude limitována vozy, které jsou v provozu nestabilní a nespolehlivé, z 
důvodu oprav či špatného technického stavu vozidel.   Pečovatelská služba bude disponovat 
bezporuchovými vozy, provoz služby bude stabilnější a dostupnější, pečovatelky budou flexibilnější a 
budou tak moci uspokojit více uživatelů. Sociální pracovníci budou moci jet na sociální šetření k 
zájemcům o službu bezodkladně. Z tohoto projektu budou zakoupeny tři nové automobily, které 
personálu umožní dopravit se k uživatelům, přepravit uživatele k lékaři, na úřady apod., zajistit jim 
stravu a věci nezbytné pro zajištění chodu domácnosti a tím jim zajistit bezpečné přirozené prostředí.  
Pořízením nových automobilů dojde také ke zlepšení pružnosti a dostupnosti služby na daném území.  
Nová služební vozidla nahradí nynější staré a nevyhovující vozy. U CHPS urychlí také přesun 
pracovníků mezi jednotlivými obcemi, čímž dojde k uspokojení většího počtu uživatelů v jejich 
domácím prostředí. Budou tak moci být zachovány jejich přirozené rodinné a společenské vazby.“ 
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16. výzva Zájmové vzdělávání II. 

Žadatel: Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace 
Projekt: Přístavba venkovní učebny pro DDM Bučovice 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 629 262 Kč 
 
„Cílem projektu je vybudování nové infrastruktury – přístavba venkovní učebny pro zájmové 
vzdělávání dětí a žáků, prostřednictvím stavebních prací na venkovní ploše, dvoře a zahradě, která 
bude připojena k současné nemovitosti, jež využíváme k naší činnosti, a nákup potřebného vybavení 
venkovní učebny, kdy půjde o nábytek a ICT techniku. Přístavba venkovní učebny navýší stávající 
kapacitu naší současné budovy. Dále dojde k využití venkovních prostor pro výuku zájmové činnosti v 
rámci realizace kroužků z oblasti přírodních, technických a řemeslných oborů.“ 
 
Žadatel: ENVIK z.s. 
Projekt: Volnočasové a vzdělávací centrum Podolí 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 628 000 Kč 
 
„Cílem projektu je zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže 
na území MAS Slavkovské bojiště, konkrétně na území obce Podolí a v jejím okolí (spádová oblast Brno 
a Brno-venkov). Výsledkem projektu je vytvoření volnočasového a vzdělávacího centra pro zájmové a 
neformální vzdělávání. Obsahově je projekt zaměřen na vzdělávání v těchto klíčových kompetencích: 
komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.“ 

17. výzva Územní studie krajiny 

Žadatel: Město Slavkov u Brna 
Projekt: Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 111 990 Kč 
 
„Cílem projektu je pořízení územní studie krajiny (dále ÚSK) pro správní obvod obec s rozšířenou 
působností Slavkov u Brna zahrnující území 18 obcí. ÚSK je odborným komplexním dokumentem, který 
vytvoří stěžejní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině a umožní stanovení koncepce 
uspořádání krajiny v územních plánech, případně regulačních plánech.“ 

18. výzva Základní školy III.  

Žadatel: Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace 
Projekt: Vybavení pracovních dílen 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 561 879 Kč 
 
„Předmětem projektu je ve vazbě na klíčové kompetence IROP vybavení odborných učeben, v nichž 
bude probíhat výuka povinných technických a řemeslných předmětů (Praktické činnosti, od školního 
roku 2022/2023 Člověk a technik), dále pak úprava venkovního traktu školy. Výstupy projektu 
představují efektivní cestu k dosažení odborných kompetencí žáků. Cílem projektu je zvýšení kvality 
vzdělávání na ZŠ Mokrá-Horákov. 
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality ve vzdělávání. Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení 
vybavení do odborných učeben, kde bude probíhat výuka technických a řemeslných oborů (Praktické 
činnosti, od školního roku 2022/2023 Člověk a technika), a to s využitím digitálních technologií při 
výuce. Modernizované učebny umožní žákům získat kvalitnější vzdělání a zároveň i lepší výchozí 
postavení při přestupu na navazující studium a následné uplatnění se na trhu práce. Splnění cíle bude 
dosaženo prostřednictvím pořízení moderního vybavení a zařízení do odborných učeben jejich zázemí 
s vazbou na výše uvedené klíčové kompetence.“ 
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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.“ 
Bylo 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.“ 
Byl 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 
Přestože do realizace projektu MAP II ORP 

Šlapanice v roce 2020 citelně vstoupila 
epidemiologická opatření, podařilo se uskutečnit 
nemalé množství aktivit.  

Začátkem roku 2020 bylo realizováno 
dvoudenní setkání vedoucích pracovníků 
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mateřských škol v hotelu Sladovna, kde 
přítomní vyslechli zajímavé odborné 
přednášky, a velmi úspěšné byly přednášky 
pro rodiče o výchově dětí se známým 
rodinným terapeutem Jiřím Haldou. Před 
uzavřením škol v důsledku vládních opatření 
se konalo několik logopedických workshopů 
pro rodiče a další ze setkání vychovatelek 
školních družin. Po uzavření škol musely být 
mnohé aktivity přerušeny. Ty, které se 
nepodařilo například uspořádat prezenčně, 
např. Turnaj v deskových hrách, byly 
přeplánovány do dalšího školního roku. Další, 
u kterých to bylo možné, se přesunuly do 
online prostoru. V květnu bylo uspořádáno několik webinářů pro učitele s praktickými radami, jak 
pracovat při distanční výuce s nástrojem Google Classroom, v červnu, po uvolnění vládních opatření 
prezenční seminář Sociálně právní ochrana dětí v ORP Šlapanice.  

Školní rok 2020/2021 byl zahájen sérií prezenčních workshopů na podporu polytechnického 
vzdělávání pro učitelky v MŠ i vychovatelky družinách ZŠ. V mateřských školách se po celou dobu 
jejich fungování děti učily základům informatického myšlení s pomůckou Bee-bot a také pokračovaly 
v práci na výrobcích polytechnické výuky. Stejně jako v minulých letech, byla i v tomto školním roce 
vyhlášena tradiční a oblíbená Literární a výtvarnou soutěž, kterou si k realizaci vybrala více než 
polovina škol v ORP Šlapanice. Výuku anglického jazyka v 29 zapojených školách byla realizována 
převážně online formou. V online prostoru fungovaly i kabinety pro matematiku a český jazyk pro 
pedagogy základních škol a logopedické workshopy pro mateřské školy. 

 
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 2020 jsme administrovali projekty 26 různých škol a školek. Úspěšně jsme uzavřeli 

všech 22 projektů z první vlny šablon, ve kterých si školy ověřily, že všechny mohou nejen získat, ale 
také si udržet hlavně personální podporu. O děti se tak starají školní psycholožky, logopedky, 
asistentky a chůvy, které by bez šablon nebylo z čeho platit. 

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. Řešili jsme školní kluby a projektové dny, vysvětlovali a 
šířili zkušenosti dobré praxe mezi školami, jak co nejvíc dostat podporu k dětem až domů, když děti do 
školy nemůžou. 

Školy v šablonách získaly jistotu, že podpora plánovaná vždycky na dva roky bude mít další 
návaznost. Že mohou dostat peníze na to, aby si udržely nové zaměstnance a že má smysl školit si 
asistentky, protože dětský kolektiv si rychle zvykne, že asistentka je „jejich člověk“. Dobré asistentky, 
které jsou s dětmi rády, pak mnohdy zažehnávají v zárodku drobné hádky a nedorozumění, a ve 
třídních kolektivech pomáhají udržovat všeobecně přátelskou a tolerantní atmosféru. 

 
Šablony 2020 v číslech: 

 32 projektů aktivních 

 22 zdárně ukončených a proplacených projektů 
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 26 spolupracujících škol a školek 

 24 mil. Kč v administrovaných projektech 
 
Díky šablonám školy a školky, kterým pomáháme zaměstnaly: 

 24 školních asistentek, které přímo pracují s dětmi 

 4 školní psycholožky, které pracují s dětmi, kterým „koronaprázdniny“ neudělaly dobře na duši, i s 
jejich rodiči 

 6 speciálních pedagožek, které pomáhají dětem hlavně s logopedickými problémy a rodičům s 
domácí výukou 

Šablony pro neziskovky 
Projekt na vzdělávání neziskováků, jednodenní akce pro 
děti a kluby u nás v území, ve kterém MASka zajišťuje 
spolupráci sedmi různých neziskových organizací 
zaměřených na mládež, se rozběhl pomalu, ale jistě. Celý 
projekt má za cíl pozvednout kapacity pro přírodovědné 
(ale i další) volnočasové vzdělávání dětí a mládeže na 
našem území. 

Začátek projektu poznamenala pandemie a 
střídavé uzavření či omezení veškerých volnočasových 
aktivit. Přesto se „naše“ neziskovky nezalekly a pořádaly 
pro děti různé dobrodružné cesty po vesnici. Dodržely tak 
opatření, aby se skupiny osob nepotkávaly, zajistily 
dezinfekci na trasách a stanovištích. I s omezeními, která 
nám virová situace nachystala, se neziskovky staraly o 
volnočasové aktivity dětí. 

Jsme hrdí na všechny naše spolupracovníky a 
dobrovolníky, kteří nezlomili hůl nad situací, ve které se 
zdánlivě nic nemůže. Vymysleli způsoby, jak dostat děti 
ven, online prostory pro sdílení zážitků, dobrodružné trasy 

na protažení svalů i mozkových závitů. A příležitosti pro rodiče, aby si s malými dětmi užili pohodový 
den nebo alespoň odpoledne venku. 

Místo prodlužování termínů projektu, nebo čekání na lepší situaci, se celou dobu snažili 
ulehčit přetíženým rodinám. A za to jim patří náš veliký dík. 

 

O pohár MAS 
V roce 2020 získala MAS 

Slavkovské bojiště finanční podporu 
z Jihomoravského kraje a chtěla 
finanční prostředky využít opět na 
MALÝ LEADER – podpořit 
jednorázové kulturní, sportovní 
nebo společenské akce obcí, 
neziskových organizací, aj. Ovšem 
situace s pandemií nedovolila tuto 
variantu; proto byla uskutečněna 
jedna akce MAS Slavkovské bojiště 
O POHÁR MAS.  
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V pátek 11.9.2020 na hřišti v Křižanovicích se sešli tři žáci ze tří škol – ZŠ Křižanovice, ZŠ 
Rašovice a ZŠ Hodějice, aby mezi sebou soutěžili v několika sportovních disciplínách. Doprovodný 
program zajistili hasiči z Hrušek, TJ Sokol z Křižanovic a divadlo DŽO z Velatic. 

 

 
V roce 2020 se MAS Slavkovské bojiště, jako člen Národní sítě MAS, účastnila online Valné 

hromady NS MAS. Manažerka MAS Hana Tomanová je členem výboru krajského sdružení a 
pravidelně se účastní setkání jednání výboru a zasedání Regionální stálé konference Jihomoravského 
kraje. 

 
MAS Slavkovské bojiště již od roku 2015 pomáhá obcích s jejich rozvojovým dokumenty. 

V roce 2020 byly aktualizovány obcím Prace a Měnín. 
 
 
 

IV. Přehled hospodaření – bilance hospodaření 
 
Bilance hospodaření MAS Slavkovské bojiště za rok 2020 v tis. Kč 

 
Závěrečný účet zpracovala Romana Janíková, účetní 
 
Rozvaha ke dni 31.12.2020 (v tisících Kč) 

 Účetní období 2019 Účetní období 2020 

AKTIVA CELKEM                        12 578 21 266 

Dlouhodobý majetek celkem                                         257 173 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 071 1 071 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -814 -898 

Krátkodobý majetek celkem                                              12 321 21 093 

Pohledávky celkem 9 942 16 326 

Krátkodobý finanční majetek celkem     2 375 4 720 

Jiná aktiva celkem  4 5 

PASIVA CELKEM                            12 578 21 266 

Vlastní zdroje celkem                                                1 298 1 443 

Vlastní jmění 1 211 1 223 

Výsledek hospodaření  87 220 

Cizí zdroje celkem                                                       11 280 19 823 

Dlouhodobé závazky celkem  10 844 19 313 

Krátkodobé závazky celkem 436 510 
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Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2020 (v tisících Kč) 

NÁKLADY CELKEM 6 395 

Spotřebované nákupy a nakupované služby  1 221 

Osobní náklady 5 004 

Daně a poplatky 3 

Ostatní náklady 58 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 84 

Poskytnuté členské příspěvky 25 

 

 
Náklady v celkové výši 6 395 tis. Kč zahrnují nákup materiálu, drobného hmotného majetku, 
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 5 004 tis. Kč, a to na platy zaměstnanců 
pro MAS, MAP a neformální vzdělávání. 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 projektu „NNO 
Slavkovské bojiště v přírodě“. 
 
Národní síti MAS byl uhrazen členský příspěvek za rok 2020 ve výši 15 tis. Kč a krajskému 
sdružení MAS Jihomoravského kraje taktéž uhrazen členský příspěvek ve výši 10 tis. Kč. 
 
 

VÝNOSY CELKEM 6 613 

Provozní dotace celkem 6 046 

Přijeté členské příspěvky celkem 299 

Tržba za vlastní výrobky a za zboží celkem 163 

Ostatní výnosy celkem 105 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 218 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 218 

Výnosy v celkové výši 6 613 tis. Kč realizovala MAS Slavkovské bojiště z hlavní činnosti. Tržby 
z prodeje služeb ve výši 163 tis. Kč jsou za administraci nad rámec metodické podpory 
v rámci Animace.  
 
Provozní dotace v celkové výši 6 046 tis. Kč se týkaly financování projektů „Posílení kapacit 
MAS Slavkovské bojiště pro počáteční fázi realizace SCLLD“, „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v ORP Šlapanice“ a „NNO Slavkovské bojiště v přírodě“ z Operačního programu 
Věda, výzkum, vzdělávání“ a dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na 
podporu Malého Leaderu v roce 2020. 
 





Seznam schválených projektů (podepsaná dohoda k 31.5.2021) 
z výzev MAS Slavkovské bojiště (včetně výše dotace) 

 
Blažovice 
Bonagro, a.s. Modernizace strojového vybavení krmné a stelivové linky ŽV 
farmy Šlapanice – štípač slámy (455 200 Kč) 

Bonagro, a.s. Nákup průmyslového vysavače pro dokonalejší čištění 
výrobních cest linky na výrobu krmných směsí (92 500 Kč) 

Bonagro, a.s. Nákup traktorového návěsu pro přípravu a převoz krmných 

směsí (390 000 Kč) 

RC Balónky Blažovice, z.s. Příměstské tábory pro děti v Blažovicích 
(745 650,00 Kč) 

MŠ Blažovice Navýšení kapacity – II. etapa (5 700 000 Kč) 

 
Bošovice 
Jakub Ryšavý Nákup užitkového vozu N1 (224 550 Kč) 

Veritas, spol. s.r.o. Plachetkový filtr pro Vinařství Veritas (250 000 Kč) 

Veritas, spol. s.r.o. Dodávkový automobil (450 000 Kč) 

 
 

Bučovice 
DDM Bučovice Příměstské tábory pro DDM Bučovice (439 635,93 Kč) 

DDM Bučovice Přístavba venkovní učebny pro DDM Bučovice (1 547 798,90 

Kč) 

EB Klas, s.r.o. Nákup traktorové cisterny (245 000 Kč) 

EB Klas, s.r.o. Modernizace podniku (175 000 Kč) 

Kamil Šedivý Stroje na péči o pícniny (145 200 Kč) 

Kamila Poloučková Modernizace sklizně pícnin (181 250 Kč) 

Kamila Poloučková Modernizace zemědělského podniku (67 500 Kč) 

Karel Janovský Nákup obraceče píce (100 000 Kč) 

HM MODEL, s.r.o. Pořízení nové technologie ve společnosti HM MODEL, 
s.r.o. (303 750 Kč) 

Město Bučovice Rekonstrukce budovy Komenského 211 – vybudování 
mateřské školky (6 299 999,10 Kč) 

Město Bučovice Profesionalizace sociální práce v ORP Bučovice 

(3 128 371,87 Kč) 

ZŠ Bučovice 710 Odborné učebny (3 775 373,92 Kč) 

 

Hodějice 
Obec Hodějice Oprava chodníků obec Hodějice – chodníky od školy, 
Cihelna, u pneuservisu, naproti sokolovně, u zastávky autobusu Točna a k 
bytovkám (1 386 202 Kč) 
 

Holubice 
Fit dům Nákup užitkového vozidla N1 (224 550 Kč) 

Viktor Šmerda Nákup olepovačky hran pro truhlářství Šmerda (898 425 Kč) 

MIXCZ-POL s.r.o. Strojní vybavení společnosti MIXCZ-POL s.r.o. (222 750 

Kč) 
 

Hostěrádky – Rešov 
Zdeněk Vykoukal Investice do vinohradnické mechanizace (244 722 Kč) 

Zdeněk Vykoukal Doplnění vinohradnické mechanizace (55 000 Kč) 

Zdeněk Vykoukal Užitkový vůz N1 (230 000 Kč) 

Zdeněk Vykoukal Technologie výroby (120 000 Kč) 
 

Hrušky 
Petr Kučera Nákup pluhu Opall AGRI Jupiter II (150 000 Kč) 

Petr Kučera Nákup rozmetadla (185 000 Kč) 

Obec Hrušky Rekonstrukce polní cesty C10 v k.ú. Hrušky u Brna (899 792 

Kč) 

Obec Hrušky Založení biocentra a biokoridoru formou výsadby extenzivního 
sadu a genofondové aleje (2 045 752,92 Kč) 

Obec Hrušky Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Hrušky (2 017 705 Kč) 
 

Jiříkovice 
František Kubínek Hloubkový kypřič (249 500 Kč) 
František Kubínek Nákup traktorového návěsu (400 000 Kč) 

František Kubínek Navigační systém (220 000 Kč) 
Vladislav Buchta Obraceč píce (122 500 Kč) 

František Kubínek Šetrná předseťová příprava (400 000 Kč) 

 

Kobylnice 
Pavel Horáček Pěstitelská pálenice Kobylnice (2 250 000 Kč) 
Úsilí – zaměstnanecké družstvo Šetrné zpracovávání ovoce ze 
Slavkovského bojiště (1 511 321,25 Kč) 
 

Křenovice 
Marek Žoužela Pořízení malotraktoru (399 300 Kč) 

Stanislav Drápal Nákup shrnovače pro farmu Ing. Stanislav Drápal (219 500 

Kč) 

Oldřich Spáčil Výměna dveří a oken dílny pro stopařskou výrobu (85 500 Kč) 

Obec Křenovice Parkoviště u Horního nádraží Křenovice (1 499 999,65 Kč) 
 

Křižanovice 
Kamil Šedivý Rozvoj zemědělského subjektu (147 250 Kč) 
Markéta Šedivá Vybavení farmy (388 200 Kč) 

Markéta Šedivá Vybavení mlékárny (112 745 Kč) 

Markéta Šedivá Vybavení pro kozí farmu (476 524 Kč) 

Markéta Šedivá Nákup strojů pro rozvoj farmy (471 414 Kč) 

 

Měnín 
Miloš Musil Nákup rozmetadla (130 000 Kč) 

ELTO-BIO s.r.o. Zemědělská technika pro ekofarmu (599 999 Kč) 

Eliška Pecharová Sušárna bylin Žatčany (240 000 Kč) 

Milešovice 
Obec Milešovice Chodník podél III/4199 (1 709 050 Kč) 
 

Mokrá – Horákov 
ZŠ Mokrá – Horákov Vybavení odborných učeben (3 800 000 Kč) 

ZŠ Mokrá – Horákov Vybavení pracovních dílen (533 785,05 Kč) 

Otevřeno pro děti, z.s. Jurta pro potřeby zájmového a neformálního 
vzdělávání (1 404 400 Kč) 
 

Moutnice 
Obec Moutnice Silnice II/380 Moutnice průtah (2 375 000 Kč) 

Obec Moutnice Rozařín – prodloužení chodníku a veřejné osvětlení 
(1 164 020,04 Kč) 

 
Němčany 

Obec Němčany Protierozní opatření v obci Němčany (3 497 613 Kč) 

ZŠ Němčany Volnočasové aktivity při MŠ a ZŠ Němčany (683 890 Kč) 

Němčánek, z.s. Příměstský tábor s Němčánkem (367 720 Kč) 

 

Podolí 
ENVIK z.s. Volnočasové a vzdělávací centrum Podolí (1 546 600 Kč) 
 

Ponětovice 
Pavel Stejskal Nákup strojního vybavení – žací stroj, shrnovač píce, obraceč 
píce (209 000 Kč) 

Radka Stejskalová Mulčovač (200 000 Kč) 

Pavel Stejskal Nákup strojního vybavení II. – secí zařízení (397 500 Kč) 

Pavel Stejskal Investice do zemědělských činností (175 000 Kč) 

Radka Stejskalová Investice do zemědělských činností (175 000 Kč) 

 
 

Pozořice 
Robert Molík Olejna a moštárna Pod Poustkou (117 370 Kč) 

Městys Pozořice Chodník v ulici Kovalovická (1 799 688,55 Kč) 

Městys Pozořice Chodník u školy, ulice Holubická (2 375 000 Kč) 
 

Rašovice 
Pavel Obdržálek Nákup polopásového traktoru (1 000 000 Kč) 

ZEVYRA, s.r.o. Mulčovač (107 500 Kč) 

Jana Špičková Nákup traktoru (400 000 Kč) 

Obec Rašovice Cyklostezka Rašovice-Křižanovice (14 677 293,85 Kč) 
 

Sivice 
Obec Sivice Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu (3 800 000 Kč) 

Vlastimil Buchta Rozmetadlo průmyslových hnojiv (249 500 Kč) 

Petr Buchta Kolový traktor (600 000 Kč) 

Vlastimil Buchta Lis na válcové balíky (208 127 Kč) 

Milan Polach Nákup rozmetadla hnojiv (395 000 Kč) 

Obec Sivice Založení prvků ÚSES v k.ú. Sivice, interakční prvek 17 

(812 101,01 Kč) 
 

Slavkov u Brna 
AREMA, s.r.o. Rekonstrukce opláštění výrobní haly (900 000 Kč) 

Monty klub, z.s. Podpora zajištění péče o děti prostřednictvím Monty klubu 

(1 507 688 Kč) 

Monty klub, z.s. Podpora provozu dětské skupiny Monty klub (510 000 Kč) 

JM Demicarr s.r.o. Univerzální nakladač AVANT – konec těžké ruční práce 

(413 430 Kč) 

Město Slavkov u Brna Revitalizace zámeckého parku (4 989 424,07 Kč) 

Město Slavkov u Brna Územní studie krajiny SO ORP Slavkov u Brna (1 056 

390,50 Kč) 
 

Sokolnice 
Obec Sokolnice Autobusová zastávka Brněnská (1 286 374 Kč) 

Obec Sokolnice Autobusové zastávky u hřbitova (665 000 Kč) 

Obec Sokolnice Rekonstrukce ulice Zámecké (1 330 000 Kč) 
 

Šaratice 
Václav Robeš Rekonstrukce a modernizace zařízení pro chov králíků 

(187 550 Kč) 



 

Šlapanice – subjekty hospodaří na území MAS Slavkovské bojiště 
Radek Grolich Nákup stroje – žací lišta (165 000 Kč)  

Jan Grolich Investice do zemědělských činností (120 000 Kč) 

Radek Grolich Traktorový přívěs (257 400 Kč) 

 

Těšany 
ZŠ a MŠ Těšany Odborné učebny v ZŠ Těšany (1 068 353,58 Kč) 
 

Tvarožná 
Ivo Šír CNC frézka a kompresor (445 500 Kč) 
Karel Šálek Obnova a doplnění nářadí a strojů (105 651 Kč) 

 
Újezd u Brna 
Zbyněk Píza Rozvoj rodinné Farmy u Staré hory (250 000 Kč) 

Zbyněk Píza Vybudování rodinné Minimlékárny u Staré hory (249 350 Kč) 
 

Vážany nad Litavou 
Martina Jarošová Nákup užitkového vozidla na rozvoz výrobků z kozího 
mléka a k zásobování provozu farmy (195 415 Kč)  

 
Viničné Šumice 
Růžena Křížová Nové technologie pro vinařství u Křížů (100 000 Kč) 

Jiří Sedláček Doplnění strojového parku mladého zemědělce (116 160 Kč) 

Vinařství Kříž Vytvoření nového pracovního místa (757 435 Kč) 

 

Žatčany 
ELTO-BIO, s.r.o. Investice do modernizace rostlinné výroby (594 000 Kč) 

David Lauterbach Nákup užitkového vozu N1 (224 550 Kč) 

 
Působnost projektu na více obcí MAS 
PIAFA, z.ú Sociální služby Slavkovsko (1 111 003 Kč) 

PIAFA, z.ú. Podpora terénních služeb (861 460 Kč) 

Diecézní charita Brno Obnova vozového parku CHPS a CDS na Slavkovsku 

(1 121 988 Kč) 

Diecézní charita Brno Modernizace vozového parku CHPS Bučovice 

(1 006 430 Kč) 

 


