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Zpracovala Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště 

Schváleno Valnou hromadou MAS Slavkovské bojiště, z.s. dne 22.2.2022 

Úvodem  

V roce 2021 kancelář MAS Slavkovské bojiště finišovala s realizací své strategie. Byly 
vyhlášeny poslední výzvy z Programu rozvoje venkova z Integrovaného regionální operačního 
programu. Současně probíhaly přípravy na nové období, aktualizovala se data území a byla 
vytvořena koncepční část nové strategie, která byla již od nadřízených orgánů schválena. 
 

I přes nepříznivou situaci v loňském roce, kterou nám způsobila pandemie Covid-19 
se dál pracovalo na stávajících projektech – na místním akčním plánu pro ORP Šlapanice, 
na šablonách pro školy nebo pro neziskové organizace. Velké množství přednášek a seminářů 
na podporu pedagogů byli uspořádány online formou, byla otevřena online kavárna, online 
kabinety pro matematiku nebo kabinet pro český jazyk. I neziskové organizace si 
s omezeními poradili, např. bezkontaktními stezkami. 

 
Podařilo se rozjet i nové projekty – koncem roku byl schválen Místní akční plán na 

Bučovicku, rozjely se kurzy Podnikni to! nebo se podařilo založit vlastní regionální značku 
BRNĚNSKO originální produkt. Poslední dvě aktivity podporují místní podnikatele, na které 
pandemie dopadla nejvíce. 
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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 

Příprava SCLLD • Petr Vaněček, vanecek@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. 4 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 byla v roce 2021 stanovena na 
5 Kč na obyvatele od obcí, 250 Kč od jednotlivých členů. 
 
Členové orgánů MAS k 31. 12. 2021: 
 
Předseda:  DSO Ždánický les a Politaví, Jan Kauf 
Místopředseda:  KOS Křenovice, Jitka Schovancová 
 
Rada MAS Slavkovské bojiště: 

• KOS Křenovice, 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 Křenovice, Jitka Schovancová 

• Sdružení Filia, Miluše Nechvátalová 

6. Hasiči 

• SDH Kobeřice, Lenka Hanačíková 

• 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 2021 
 
V roce 2021 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 1,0 úvazku; 

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

• Hana Benešová – koordinátorka MAP na 1,0 úvazku; 

• Petr Vaněček – expert pro přípravu strategie MAS na 1,0 úvazku od června 2021. 
 

V roce 2021 se Rada MAS Slavkovské bojiště řádně sešla celkem 8x a 5x hlasovala per rollam. 
Valná hromada MAS Slavkovské bojiště se konala 22.6.2021 a elektronicky 10.12.2021. Zápisy byly 
rozesílány členům a jsou k dispozici na webových stránkách MAS. 
 

Strategie MAS 
V roce 2021 finišovala realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské 
bojiště pro období 2014 – 2020. Z Integrovaného regionálního operačního programu byla vyhlášena 
a ukončena jedna výzva, v Programu rozvoje venkova byla jedna výzva vyhlášena a jedna 
vyhodnocena. Kancelář MAS výzvy administrovala, při hodnocení projektů spolupracovala s 
výběrovou komisí, kontrolní komisí a radou spolku.  
 
V tomto roce probíhaly přípravy na strategii pro nové období, byl přijat nový pracovník, který 
připravuje především akční plán pro Operační program Zaměstnanost. 
 

Výzva z Programu rozvoje venkova 

.  

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opravená cesta v Hruškách podpořená z předchozí výzvy 

V roce 2021 byla vyhlášena jedna výzva 
z Programu rozvoje venkova ve třech Fichích v 
celkové výši alokace 3 319 684 Kč. Do výzvy 
bylo podáno celkem 19 žádostí, z toho 10 do 
Fiche Rozvoj zemědělských podniků, 2 do 
Fiche Rozvoj zpracovatelských podniků, 7 do 
Fiche Rozvoj nezemědělské činnosti a 
agroturistiky. Kancelář MAS hodnotila žádosti 
po formální stránce, dvě žádosti byly vyřazeny. 
Výběrová komise provedla věcné hodnocení a 
rada spolku rozhodla o finanční podpoře 
projektů. Dne 10.8.2021 doporučila 
k financování ty projekty, na které byly 
finanční prostředky, 9 projektů bylo zařazeno 
do zásobníku projektů. Dohoda o poskytnutí 
dotace byla nakonec uzavřena se 7 žadateli, 
někteří z žadatelů vypadli při administraci 
žádosti. 
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Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu 

V roce 2021 MAS Slavkovské bojiště vyhlásila a ukončila hodnocení u jedné výzvy.  

19. výzva Terminály a parkovací systémy II. 

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.“ 

 
Na podzim roku 2021 byla vyhlášena ještě poslední 20. výzva z IROP na Zájmové vzdělávání III. Do 
dané výzvy byl podán jeden projekt: Papouščí zoologická zahrada Bošovice, Vzdělávací centrum 
žadatele Hana Škrháková Pádková s celkovými způsobilými výdaji 5 961 142,89 Kč. Hodnocení tohoto 
projektu proběhne až v roce 2022. 
 

Projekty pro školy a neziskové organizace 

Místní akční plán pro ORP Šlapanice 

Projekt MAP měl v posledním roce díky 
karanténním opatřením a uzavření škol hodně 
ztíženou pozici, přesto jsme se snažili uskutečnit 
aktivity na podporu a rozvoj vzdělávání na polovině 
území Slavkovského bojiště a v části území 
Moravského krasu a Bobravy.  
Velké množství přednášek a seminářů na podporu 
pedagogů jsme uspořádali online formou. Jednalo 
se například o podporu duševní hygieny s lektorkou Blaženou Mačákovou, zvládání krizových situací 
s Davidem Čápem nebo aktuality ze školské legislativy s Hanou Polákovou. Na výchovu dětí jsme se 
zaměřili ve webinářích pro rodiče vedených Zuzanou Hanákovou nebo Jiřím Haldou. Zájem byl také o 
praktický webinář formativního hodnocení.  
Protože jsme nemohli na jaře 2021 uspořádat setkání pro vedoucí pracovníky škol, zřídili jsme 
alespoň pravidelnou online kavárnu, kde ředitelé mohli sdílet aktuální problémy se svými kolegy. 
Podzimní setkání se však již mohlo uskutečnit, a ředitelé rádi využili možnosti osobního setkání, 
sdílení zkušeností z náročného období a účasti na odborných přednáškách. 
Otevřeli jsme online kabinety pro klasickou matematiku, matematiku dle Hejného a kabinet pro český 
jazyk. Velice dobře tak fungovalo pravidelné sdílení pedagogů v oblasti základních gramotností. 
V online prostoru se také konala všechna zasedání Řídícího výboru i všech pracovních skupin MAP.  

 
Nezaháleli jsme ani o prázdninách. Ve spolupráci 
s dalšími zástupci projektů MAP (Boskovice, Kuřim a 
Rosice) jsme zorganizovali pro vybrané učitelky MŠ a 
vychovatelky školních družin dvoudenní výjezdní 
pracovní setkání v hotelu Sladovna, díky kterému si 
účastnice prohloubili své znalosti polytechniky a šití.  
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Po uvolnění vládních opatření a otevření škol jsme na 
podzim 2021 uspořádali sérii šesti workshopů pro 
pedagogy mateřských a základních škol se 
zaměřením na podporu manuální zručnosti u dětí ať 
už v oblasti polytechnické výroby nebo šití. Pro 
vychovatelky ve školních družinách jsme uspořádali 
společné setkání kreativních dílen.  
 
 
 
 
Opět jsme vyhlásili již stálici v našich úspěšných soutěžích – Literární a výtvarnou soutěž, do které se 
v šesti věkových kategoriích mohli zapojit děti z mateřských a základních škol.  
Na podzim jsme mohli uspořádat prezenční seminář k aktivitě venkovního učení, který jsem dříve 
museli přesunout do online podoby. Osobní setkání bylo pro pedagogy viditelně motivující. Stejný 
závěr jsme mohli udělat i ze semináře k výuce s Ozoboty a také ze semináře na téma Tvorba 
výukového videa. Oblast ICT jsme také podpořili prezentací robotických výukových pomůcek, které je 
možno na trhu objednat. Účastnili se jí ředitelé a učitelé informatiky.  
Pro pedagogy z mateřských škol jsme uspořádali dvoudílný seminář na podporu zdravých životních 
návyků u dětí, který paní učitelky velmi zaujal. Již jsme byli požádáni o další semináře s tímto 
zaměřením. 
Pro rodiče jsme na podzim realizovali dva webináře praktické logopedie, o které byl velký zájem, a 
také jsme zahájili sérii setkávání asistentů pedagoga a poradenských pracovníků škol.  
Ve školním roce 2021/2022 jsme poprvé školám, které projevily zájem, zprostředkovali možnost 
pedagogické supervize. Aktivita je stále v začátku a navzdory komplikované situaci na školách kvůli 
covidovým karanténám se pozvolna rozbíhá.  
 
 

Animace škol 

Od roku 2016 poskytuje MAS školám na svém území pomoc při zpracování žádostí o dotace i 
průběžném monitorování zjednodušených projektů, tzv. „šablon“. 
Během roku 2021 jsme sledovali změny epidemické situace a poskytovali školám podporu, 
poradenství, vysvětlivky a inspiraci, jak si poradit s realizací šablon, když jsou školy střídavě zavřené a 
otevřené. Kromě standardních novinek, aneb jak si poradit se šablonami v zavřené škole, jsme v roce 
2021 řešili i možnost prodlužování šablon tak, aby se překrýval projekt z druhé a třetí vlny. Školy 
dostaly možnost pohodlně dokončit šablony II a mezitím zahájit šablony III. Což bylo bez pandemie 
nemyslitelné – nejdřív jeden projekt skončí, teprve pak může začít další. Proto jsme školám pomáhali 
popasovat se i s touto situací a rozhodnout se, jestli podmínky, které při tom musí splnit, stojí za to. 
 
Poradenství poskytujeme 26 školám a školkám v území stabilně, v roce 2021 se mezi ty, kdo se na nás 
obracejí o radu, přidala druhá lesní školka. Máme tedy přehled, co se ve školách v našem území děje. 
Během loňského roku byly školy zavřené a otevřené podle stále se měnícího klíče. Dobře víme, jak to 
vadilo dospělým. A s radostí jsme si všímali iniciativ školních psycholožek, které kromě péče o 
jednotlivé děti dávaly dohromady také celoškolní sportovní a „společenské“ akce. Za loňský rok se i 
díky zaměstnancům, které školy platí ze šablon, podařilo naplánovat spoustu bezkontaktních stezek, 
lovů pokladů, výletů, na které sice jde každý sám, ale sdílí se spolužáky fotky. Největší problém 
loňského roku totiž byl, že se děti nemohly potkávat, často získaly pocit, že nesmí ani z domu, a 
vlastně si zvykly na trvalý pocit mizérie. Velký dík patří všem, kdo je z tohoto otupění vytrhovali. 
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Kromě toho, že školy a školky zaměstnávají asistentky, školní 
psycholožky a speciální pedagožky, se loni dařilo pořádat i různé 
projektové dny – po dlouhé době v karanténách děti 
„vytáhnout“ do přírody a naplánovat jim programy o zvířatech a 
rostlinách okolo nás, péči o zvěř a životní prostředí. Mnoho škol 
se také rozhodlo využít projektové dny k tomu, aby děti učili 
řemeslným dovednostem. V mnoha vesnicích se děti a žáci 
mohli podívat k někomu do dílny a vyzkoušet si, jaké to je být 
na den brašnářem, truhlářem, včelařem, keramičkou nebo 
bylinářkou. A právě tyto programy naplňují Komenského 
myšlenku školy hrou – baví, učí a ukazují, že je mnohem těžší 
vyrobit truhličku rukama než v Minecraftu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ačkoliv tyhle věci nedělá přímo MAS, fungujeme v animacích jako administrativní podpora, aby ti, 
kdo mají skvělé nápady, měli volné ruce k jejich realizaci. Aby se šikovná paní učitelka a pan učitel 
nemuseli na třikrát trápit s jedním zápisem z projektového dne. Aby se ředitelka nebo ředitel, kteří 
mají bohatě dost různých systémů pro výkaznictví a nemuseli se co půl roku znovu upamatovávat, jak 
se to zrovna v tomhle systému posílá zpráva a kde je to tlačítko na podepisování dokumentů. Naše 
práce sice není vidět „na první dobrou“, ale je právě tím druhem podpory, po kterém školy volají. 
Zbavujeme vedoucí pracovníky části jejich administrativní nálože. 
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Co si s námi škola/školka vyřeší: 
• rozhodování, jestli si o projekt zažádat a jakými aktivitami jej naplnit, aby přinášel přiměřený 

poměr práce a užitku 
• proškolení v systému ISKP 14+, který slouží k monitorování projektů 
• podání žádosti a zajištění všech požadovaných příloh 
• zajištění vzorů pro dokládání aktivit projektu a poradenství, jak napsat záznam, aby v něm bylo 

vše důležité 
• sledování projektu – kdy je potřeba podávat zprávy, jak řešit opravy zpráv 
• průběžné dotazy při změnách v projektu, které není potřeba nikam hlásit (třeba když místo jedné 

asistentky nastoupí jiná) 
• změnová řízení v projektu (třeba když se změní ředitelka) 
• podávání monitorovacích zpráv projektu, kontrola podkladů 
• ukončení projektu a finanční vypořádání 
• morální podpora (protože práce vedení škol je dost složitá i bez projektů a grantů) 
 
V číslech: 
• 12 projektů z druhé vlny šablon ukončených v roce 2021 
• 20 projektů ze třetí vlny šablon zahájených v roce 2021 
• 2 kontroly šablon z finančního úřadu, které proběhly v pořádku, bez výtky a bez výzev k nápravě 
• 6 projektů šablon, které se překrývají 
• 12,5 milionu Kč v projektech ze třetí vlny šablon, které se v roce 2021 čerpají 
• 7 speciálních pedagožek, 4 školní psycholožky, 15 školních asistentek, které jsou ve školách nad 

rámec běžného rozpočtu 

 

Šablony pro neziskovky 
Z tříletého projektu, ve kterém je Místní akční skupina žadatelem, je polovina za námi. Takzvané 
„šablony pro neziskovky“ nám umožnily přímo zprostředkovat dotaci sedmi partnerům – neziskovým 
organizacím, které pracují s dětmi a mládeží. Projekt řídí manažerka, finanční manažerka a dvě 
koordinátorky, které se starají o to, aby se k dětem na našem území dostaly zajímavé činnosti i ve 
volném čase. 
Ze sedmimilionového rozpočtu jsme jen v roce 2021 úspěšně vyčerpali 3 miliony korun na to, aby děti 
měly zadarmo koňské kroužky, keramiku, technické dílny, klub robotiky, ale také spoustu 
bezkontaktních stezek. 
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Protože školy sice byly zavřené jen střídavě, ale pro rodinná centra a farnosti, které s námi 
spolupracují, zdaleka nebylo tak jednoduché udělat akci, na které by se mohly děti potkávat. Každá 
organizace na to šla trochu jinak. Centrum Ententyky a lesní klub Kavyl pořádali spíš pravidelné 
kroužky, kde se setkávalo jen tolik dětí, kolik bylo právě povoleno. Děti se učily hrou s montessori 
pomůckami, věnovaly se hrátkám v angličtině, poslouchaly příběhy světců a zkoušeli si jejich role jako 
na divadle. Kdo by nechtěl být ochotný se rozdělit jako svatý Martin, nebo odvážně porazit draka jako 
svatý Jiří? 

Naopak na bezkontaktní stezky, na kterých může úkoly 
plnit celá rodina, vsadilo rodinné centrum Na Myšáku, 
Němčánek a komunitní centrum Lípa. Děti s rodiči si 
tak mohli procházet nejen tematické stezky ke třem 
králům, na Velikonoce, čarodějnickou, svatomartinskou 
nebo adventní, ale také zkoumat rekordy ze zvířecí říše 
a plnit úkoly zvířecí olympiády, nebo sbírat houby na 
houbové stezce (a to i když zrovna nerostou). 
Římskokatolické farnosti ve Slavkově i v Bučovicích zase 
vsadily naplno na zážitkové dny pro rodinu a pořádaly 
zábavné dny zaměřené na spolupráci rodinných týmů, 
když to zrovna bylo povolené. Ostatní neziskovky 
nezůstávaly pozadu, projektových dní naplněných 
neobyčejnými zážitky se za rok 2021 odehrálo celých 
58 kousků. Kromě už zmíněných rodinných dnů mohly 
děti poznávat přírodu, šifrovat, pečovat o životní 
prostředí, tvořit z přírodních materiálů, nebo naopak 
se pustit do práce v technických dílnách. Naši 
neziskováci vzali děti na výlet do planetária, do muzea, 
na vandr i do jeskyně, uspořádali autorské čtení. 

 
Jestli rok 2021 vypadal na první pohled nezáživně, tak na druhý pohled potkáte řadu bojovníků proti 
šedi a nudě. Nejspíš je máte hned vedle sebe, nebo jimi sami jste. 
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Projekty pro podnikatele 

Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt 

V roce 2021 MAS Slavkovské bojiště získala finanční podporu z Programu 
rozvoje venkova a Jihomoravského kraje na založení vlastní regionální značky. 
Ve spolupráci s Asociací regionálních značek a MAS kolem Brna vznikla další 
značka do rodiny regionálních značek – BRNĚNSKO originální produkt. 
Regionální značka se uděluje těm výjimečným a kvalitním výrobkům, které 
mají vazbu na region, splňují kvalitu a nepoškozují životní prostředí. 

 
První certifikáty byly slavnostně předány u 
příležitosti Dnů Slavkova na řemeslném jarmarku 
v sobotu 29.5.2021 na zámku ve Slavkově u Brna. 
Na tomto jarmarku se tak mohli návštěvníci 
setkat s čerstvě oceněnými produkty.  
První certifikované výrobky regionální značkou 
BRNĚNSKO originální výrobek: keramický 
Podržkvítek Lucie Babákové ze Želešic, selské víno 
Pavla Husáka z Nesvačilky, Kdoulový sýr a Višně z 
Líšně z Chuti Moravy, mléčné bio výrobky 
Veroniky Kropáčkové z Nelepče, medovina 
Jindřicha Kříže z Nosislavi, víno z Vinařství u Křížů 

z Viničných Šumic, Le-Mi česká lněná autorská móda Lenky Miczkové z Hajan, med Jaroslava Martínka 
z Kuřimi, Elegan originální šitá móda s autorskými potisky Nely Šulákové z Velešovic, uzené maso 
Josefa Jůzy z Březiny, Vildenberské pivo Aleše Šmerdy z Holubic, moravské zemské víno z vinařství 
Vykoukal z Hostěrádek-Rešova, děrované kraslice Pavly Tauberové z Křenovic, víno, mošt a želé z 
rodinného bio vinařství Válka z Nosislavi. 

 

Podnikni to! 

V loňském roce MAS Slavkovské bojiště začala spolupracovat s projektem Podnikni to! Projekt 
pomáhá začínajícím, váhajícím nebo stagnujícím podnikatelům překonat prvotní obavy a pod 
vedením zkušeného lektora se naučí, jak se vyhnout největším začátečnickým chybám. 
O aktivity Podnikni to! v regionu je obrovský zájem. I přes nepříznivou pandemickou situaci se 
přihlásilo do úvodních kurzů 81 zájemců. Byly proto otevřeny dva kurzy, kterými prošlo 44 účastníků.  
 

V druhém pololetí byl otevřen další 
kurz, kterým prošlo 26 účastníků. Ale 
nejedná se pouze o jednorázové 
kurzy, ale trvalou podporu. V regionu 
vznikla strategicky důležitá komunita, 
která sdružuje šikovné absolventy 
kurzů, aby nadále posouvali své 
podnikatelské projekty dopředu pod 
vedením odborníků. Zájem o aktivity 
projektu ze strany občanů zpravidla 
převyšuje kapacitní možnosti, a to 
jen dokazuje, jaký potenciál se v 
tématu podnikání v regionu skrývá. 
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Slavkovské tržiště 

Na jaře 2020 v souvislosti s pandemií Covid-19 MAS Slavkovské bojiště spustila provoz nového webu 
www.slavkovsketrziste.cz a facebookový profil www.facebook.com/Slavkovsketrziste.  
Slavkovského tržiště shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské 
bojiště. V nabídce jsou kromě producentů místních potravin a nápojů (např. farmy, pivovary, vinaři) i 
restaurace, řemeslníci, maséři, služby fotografů. Seznam je postupně rozšiřován s ohledem na zájem 
dalších podnikatelů. 
Slavkovské tržiště funguje také jako systém prodejní objednávky, tedy stejně jako na normálním 
tržišti si do svého nákupního košíku vložíte požadované suroviny a výrobky, narozdíl od tržiště 
fyzického však neplatíte ihned. Po dokončení objednávky přijde inzerujícím trhovcům e-mail se 
seznamem produktů daného trhovce spolu s kontaktními údaji nakupujícího. Na trhovci pak už je, aby 
svůj obchod dokončil, to znamená, že se dohodl s kupujícím na formě platby a dopravy.  

 
Slavkovské tržiště začíná být inspirací pro ostatní 
kolegy, začátkem října jsme byli pozváni 
prezentovat Slavkovské tržiště na konferenci 
„Upevňovanie partnerstva slovenských a českých 
miestnych akčných skupín prostredníctvom 
zvyšovania povedomia o dôležitosti podpory 
regionálnej ekonomiky“ do Horní Lomné 
z projektu Česko – Slovenské spolupráce. 
 

 

Programy rozvoje obcí 
MAS se v roce 2021 podílela na zpracování strategických rozvojových dokumentů pro obce. Tyto 
dokumenty pomáhají obcím a městům při plánování jejich rozvoje na několik let. Taktéž je existence 
strategického dokumentu a konkrétního záměru v něm posuzována při hodnocení podaných žádostí 
o dotaci do některých dotačních programů (MMR, JMK, IROP přes MAS).  
 
Pracovníci provedli v loňském roce aktualizaci dokumentů u obcí: Prace, Sokolnice, Kobylnice, 
Pozořice. Dále spolupracovali na tvorbě nového strategického dokumentu pro obec Otmarov. 
Dokumenty jsou vytvářeny na šestileté období. 
 

Spolupráce místních akčních skupin  
MAS Slavkovské bojiště je členem Národní a krajské sítě 
MAS. Kromě povinností, které vyplývají z členství (placení 
členských příspěvků nebo účasti na valné hromadě), 
členství MAS přináší především výhody, např. ve 
sdílených aktivitách. V loňském roce se díky krajské síti 
uskutečnily dva dvoudenní vzdělávací semináře. První ve 
Strážnici na přelomu září a října a druhý ve Křtinách 
začátkem listopadu. Na semináře jsou zvaní úředníci 
z ministerstev nebo odborníci na konkrétní problematiku, 
která MAS trápí. Ve Křtinách jsme řešili především téma 
public relations, ve Strážnici jsme se potkali s kolegy ze 
Zlínského a Olomouckého kraje a mohli jsme si vyměnit 
zkušenosti a sdílet problémy.  
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IV. Přehled hospodaření – bilance hospodaření 
 
Bilance hospodaření MAS Slavkovské bojiště za rok 2021 v tis. Kč 

 
Závěrečný účet zpracovala Romana Janíková, účetní 
 
Rozvaha ke dni 31.12.2021 (v tisících Kč) 

 Účetní období 2020 Účetní období 2021 

AKTIVA CELKEM                        21 235 28 156 

Dlouhodobý majetek celkem                                         173 173 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 071 1 071 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -898 -898 

Krátkodobý majetek celkem                                              21 062 27 983 

Pohledávky celkem 16 338 23 809 

Krátkodobý finanční majetek celkem                                                  4 716 4 174 

Jiná aktiva celkem  5 0 

PASIVA CELKEM                            21 235 28 156 

Vlastní zdroje celkem                                                1 451 1 812 

Vlastní jmění 1 218 1 451 

Výsledek hospodaření  233 361 

Cizí zdroje celkem                                                       19 784 26 344 

Dlouhodobé závazky celkem  19 315 25 748 

Krátkodobé závazky celkem 469 596 

 
 
 
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2021 (v tisících Kč) 

NÁKLADY CELKEM 7 005 

Spotřebované nákupy a nakupované služby  1 346 

Osobní náklady 5 569 

Daně a poplatky 4 

Ostatní náklady 51 

Poskytnuté členské příspěvky 35 

 

 
Náklady v celkové výši 7 005 tis. Kč zahrnují nákup materiálu, drobného hmotného majetku, 
především šlo o výdaje spojené s běžným provozem kanceláří MAS, MAP, MŠMT NV 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), nákup DHIM do projektu 
MŠMT NV a cestovní výdaje. 
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Největší položku nákladů tvoří osobní náklady ve výši 5 569 tis. Kč, a to na platy zaměstnanců pro 
MAS, MAP a MŠMT NV. 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“, projektu „NNO Slavkovské bojiště v přírodě“ a projektu 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bučovice III“. 
 
Národní síti MAS byl uhrazen členský příspěvek za rok 2021 ve výši 15 tis. Kč, krajskému sdružení 
MAS Jihomoravského kraje uhrazen členský příspěvek ve výši 10 tis. Kč a Asociaci regionálních značek 
ve výši 10 tis. Kč.  

 

VÝNOSY CELKEM 7 366 

Provozní dotace celkem 6 720 

Přijeté členské příspěvky (dary) celkem 388 

Tržba za vlastní výrobky a za zboží celkem 200 

Ostatní výnosy celkem 58 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 361 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 361 

 
Výnosy v celkové výši 7 366 tis. Kč realizovala MAS Slavkovské bojiště z hlavní činnosti. Tržby 
z prodeje služeb ve výši 200 tis. Kč jsou za administraci nad rámec metodické podpory v rámci 
Animace.  
 
Provozní dotace v celkové výši 6 720 tis. Kč se týkaly financování projektů „Posílení kapacit MAS 
Slavkovské bojiště pro počáteční fázi realizace SCLLD“ z Integrovaného regionálního operačního 
programu, „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 a Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství z opatření na projekty 
spolupráce na podporu regionální značky. 

 
 


