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Se spoluprací na mezinárodní úrovni zatím MAS 
Boskovicko PLUS nemá příliš zkušeností. V minu
losti proběhla pouze přeshraniční spolupráce se 
slovenskou MAS Kopaničiarsky región. Nyní jsme 
využili nabídnuté možnosti a ve složení Radka 
Bezděková, Pavel Marek a Simona Konopáčová 
vyrazil tým naší MAS hledat partnery pro spo
lupráci v rámci exkurze do zahraničí, konkrét
ně do Chorvatska. Exkurzi s názvem „Možnosti 
spolupráce v oblasti zemědělské produktivity 
v Chorvatsku“ zorganizovala Celostátní síť pro 
venkov při RO SZIF Brno a Centrum pro komunit
ní práci střední Morava.
Po úmorné cestě autobusem byla akce zahájena 
na jadranském pobřeží v Biogradu na Moru, kde 
byla naším hostitelem LAG (= MAS) Laura a kromě 
krásného pobřeží a rozlehlé pláže nám její zástup
ci ukázali řadu projektů na svém území a zpro

středkovali návštěvu v družstvu „Maslina i vino“, 
které produkuje víno, olivy a fíky v biokvalitě. Oli
vové sady byly velmi rozsáhlé a krásné a z pobřež
ní oblasti jsme odjížděli s opravdu těžkým srdcem.
Další program již byl připraven ve vnitrozemí ko
lem města Karlovac a následně přímo v Záhřebu, 
kde jsme si s chorvatskými zástupci vzájemně 
prezentovali práci a zájem o spolupráci na půdě 
Evropské komise. Významným a milým hostem byl 
pro nás zástupce Rady české menšiny města Zá
hřebu, pan Juraj Bahnik, který svůj pozdrav a před
stavení činnosti jeho organizace přednesl češtinou 
na velice dobré úrovni, možná i díky tomu, že z 
českých krajin pocházeli už jeho prarodiče.
S chorvatskými MAS jsme se rozloučili na území 
LAG PRIZAG ve Varaždinské županii, kde jsme 
po prezentacích a příjemné návštěvě bio farmy 
produkující bio kosmetiku z vlastní produkce by
lin společně povečeřeli a pak už se vydali na zpá
teční cestu. Snad se nám podaří některé nové 
kontakty využít a zapojit se do mezinárodní 
spolupráce na dobré úrovni tak, aby zaměstnan
ci, členové i obyvatelé území MAS viděli přínosy 
a získali větší nadhled nad činností MASek na ev
ropské půdě.       RB

MAS B+ ZA SLUNÍČKEM A MASKAMI
v Chorvatsku  
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
I přes nelehké začátky se naší MAS podařilo dne 
30. července 2019 vyhlásit již 8. výzvu v rámci In
tegrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) s názvem Sociální služby a komunitní cen-
tra II. Upozorňujeme žadatele, že výzva již nepod
poruje aktivitu sociální bydlení. Výzva je vyhlášena 
celkem na 8,9 mil. Kč. Žadatelé mohou předkládat 
svoje žádosti o podporu až do 13. prosince 2019. 
Pro zájemce o tuto problematiku proběhl dne 
4. září 2019 seminář, který se konal tradičně ve vel
ké zasedací síni na MěÚ Boskovice. Seminářem 
provázel pracovník kanceláře MAS Pavel Marek. 
Posluchači se během semináře dozvěděli základ
ní údaje o výzvě a také o aktivitách, na které je 

možné přes MAS podat žádost o dotaci. Zároveň 
byli informováni o skutečnosti, že s největší prav
děpodobností je tato výzva v dotačním období 
2014–2020 výzvou poslední. Důvodem je zejména 
zájem našich žadatelů o dotace, což napomáhá 
efektivnímu přerozdělení alokované částky z IROP 
na území MAS Boskovicko PLUS. Všem žadatelům, 
kteří váhají, určitě doporučujeme tuto výzvu vyu
žít, neboť z celkových cca 47 mil. Kč alokovaných 
pro naši MAS na IROP jich již doopravdy mnoho 
nezbývá… 
Všechny potřebné informace k výzvě 
č. 8 naleznete na webu MAS Boskovicko PLUS 
(Realizace strategie – Výzvy – IROP).

Výzva č. 6 „Bezpečnost chodců a  cyklistů v  do-
pravě II“ byla vyhlášena do 10. června 2019. V před
cházejících měsících probíhalo na MAS hodnocení 
projektů. Do  výzvy bylo předloženo 8 žádostí 
o podporu. Jednalo se o následující: 

1) Obec Benešov  
– chodníky v průtahu obcí Benešov

2) Město Kunštát  
– chodníky v ulici Brněnská, Kunštát

3) Městys Svitávka – novostavba komunikace  
pro pěší na ulici Školní

4) Městys Lysice  
– realizace chodníků na ulici Žerůtská  
pro zvýšení bezpečnosti chodců v Lysicích

5) Městys Lysice – bezpečnost chodců  
na nám. Osvobození, Lysice

6) Město Olešnice  
– rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu  
– zvýšení bezpečnosti chodců, rodičů a dětí

7) Město Boskovice  
– chodník Pilské údolí–Boskovice (Podhradí)

8) Obec Žďárná  
– cyklostezka Žďárná–Suchý, cyklostezka část B

Žadatelé (obce) u výzvy č. 6 požadují zejmé
na bezpečnostní prvky a bezbariérové chod
níky. Celkové způsobilé výdaje pro výzvu byly 
na hodnotě 9,41 mil. Kč, ale požadavek ze strany 
žadatelů byl na projekty v hodnotě celkem CZV 
21,74 mil. Kč (dotace: 20,65 mil. Kč). Všichni žada
telé sice prošli úspěšně skrze hodnocení formál
ních náležitostí a přijatelnosti a dále přes hodno
cení věcné, ale z důvodu převisu poptávky nad 
nabídkou dotace nemohla MAS předat k  ná-
slednému hodnocení na CRR všechny projekty 
(dle pravidel IROP lze předat pouze 2 projekty 
nad alokaci). V rámci výzvy č. 6 tudíž nemohly 
být dále předány oba projekty městysu Lysice, ač 
jsou oba bodově úspěšné. Ostatní projekty nyní 
podléhají hodnocení CRR.

Přehled projektů 5. výzvy IROP

Název výzvy Název projektu Žadatel Požadovaná dotace 
(v Kč)

Kulturní památky 
pro návštěvníky

SZ Kunštát – restaurování portrétů 
a podlahy v Rytířském sále

Národní 
památkový ústav 1 562 020,08

Největší zájem žadatelů v rámci investic IROP je o projekty z oblasti bezpečnosti dopravy a rekonstrukce 
odborných školních učeben. Právě v těchto oblastech má nyní naše MAS Boskovicko PLUS tzv. náhradní 
a hraniční projekty, neboť ne všechny se vešly do alokace výzev č. 6 a č. 7. 
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Přehled projektů 6. výzvy IROP

Název projektu Žadatel
Požadovaná 

dotace 
(v Kč)

Celkové 
hodnocení 
Výběrové 

komise

Celkové 
pořadí 

(sestupně)

Chodník Pilské údolí  
Boskovice (Podhradí) Město Boskovice 1 999 750,00 100 1.

Rekonstrukce chodníků 
ke kulturnímu domu – zvýšení 
bezpečnosti chodců, rodičů a dětí

Město Olešnice 2 343 233,90 100 2.

Chodníky v ulici Brněnská, Kunštát Město Kunštát 3 442 542,55 90 3.

Chodníky v průtahu obcí Benešov Obec Benešov 3 740 985,44 90 4.

Cyklostezka Žďárná–Suchý, 
cyklostezka část B Obec Žďárná 4 750 000,00 90 5.

Novostavba komunikace 
pro pěší na ulici Školní Městys Svitávka 2 227 499,20 80 6.

Zvýšení bezpečnosti chodců 
na náměstí Osvobození v Lysicích

Městys Lysice 
(nám. Osvobození) 959 783,10 70 7.

Zvýšení bezpečnosti chodců 
na ul. Žerůtská v Lysicích

Městys Lysice 
(Žerůtská) 1 190 620,75 50 8.

Přehled přijatých projektů 7. výzvy IROP

Název projektu Žadatel
Požadovaná 

dotace 
(v Kč)

Aktuální stav projektu

ZŠ Olešnice  
– moderně a komplexně II Město Olešnice 7 167 585,65

Projekt s právním aktem 
o poskytnutí / převodu 
podpory

Modernizace výuky technic-
kých oborů a vnitřní konek-
tivity na Střední škole André 
Citroëna Boskovice

Střední škola André Citroë
na Boskovice, 
příspěvková organizace

7 433 955,20
Projekt s právním aktem 
o poskytnutí / převodu 
podpory

Modernizace učeben pro 
odbornou IT výuku VOŠ a SŠ 
Boskovice

Vyšší odborná škola eko
nomická a zdravotnická 
a Střední škola Boskovice, 
příspěvková organizace

5 193 613,90
Žádost o podporu 
zařazena mezi náhradní / 
hraniční projekty

ZŠ Lomnice – Rekonstrukce  
počítačové učebny

Základní škola, Základní 
umělecká škola a Mateřská 
škola Lomnice

1 106 275,00
Žádost o podporu 
zařazena mezi náhradní 
projekty
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Výzva č. 7 „Rozvoj vzdělávání II“ byla vyhlášena 
do 28. března 2019, načež následovalo hodnocení 
na MAS. Zatímco výzva byla vyhlášena na dotaci 
19,4 mil. Kč, požadavek žadatelů činil 23,7 mil. Kč. 
Z důvodu převisu nemohlo být předáno na závě
rečné ověření způsobilosti na CRR ani u výzvy č. 7 
všech 5 podaných záměrů. Aktuální stav projektů 
k výzvě č. 6 a 7 je zobrazen v tabulkách výše.
Pro zaštítění co nejvíce alokace žadatelům plánuje 
MAS navýšení výzvy č. 6 o veškeré zbylé finanč
ní prostředky z opatření na Bezpečnost chodců 
a cyklistů v dopravě – CZV výzvy se mohou zvýšit 
alespoň na 12,4 mil. Kč – tato suma stále nemůže 
pokrýt veškerou požadovanou částku.
Pro navýšení alokace u výzvy č. 7 budou zřejmě 
využity alespoň úspory z jiných projektů (tj. přesun 

do opatření Rozvoj vzdělávání) – tato suma však 
také nemůže pokrýt celou požadovanou částku.

O všech změnách výzev budou žadatelé následně 
informováni – veškeré změny můžete sledovat 
také na stránkách MAS Boskovicko PLUS 
(Realizace strategie – Výzvy – IROP). 

Závěrem Vám žadatelům musíme poděkovat, že 
se nebojíte podat žádost o dotaci na svoje zámě-
ry. Těší nás, že je Vás v  IROPu již tolik, na  druhou 
stranu nás mrzí, že prozatím není možné podpořit 
projekty všechny. Budeme Vám tedy držet pěsti, ať 
je z projektů finálně podpořených co nejvíce, nejlé-
pe všechny. Děkujeme Vám, že společně podporu-
jeme místní rozvoj.

PM

Charitní pečovatelská služba Blansko jezdí od čer
vna letošního roku třemi novými auty. Ta získala 
díky MAS Boskovicko PLUS. „Spolehlivěji se teď 
dostaneme ke klientům a hlavně včas. Naše stará 
auta už byla dost poruchová a kvůli tomu se stáva
lo, že pečovatelky se cestou ke klientům zdržely,“ 
říká vedoucí pečovatelské služby Anna Kalová.
Díky obnově a rozšíření vozového parku také pe
čovatelky nemusí už v takové míře jako dříve sdílet 
auta s jinými službami a jejich péče je tak dostup
nější. Novými auty jezdí pečovatelky ke klientům 
na Kunštátsku, Olešnicku a Lysicku.
Charitní pečovatelky jezdí za lidmi do jejich do
movů po celém okrese Blansko, kde jim pomáhají 

CHARITA MÁ NOVÁ AUTA  
díky MAS Boskovicko PLUS

s běžnou, každodenní péčí o ně samotné i o jejich 
domácnost. Pokud je to potřeba, doprovází klien
ty k lékařům, na úřady, instituce a na další veřejné 
služby  (zdroj článku: blansko.charita.cz)

Realizace chodníku v Olešnici Před realizací Po realizaci
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
V programovém rámci PRV probíhá 
proplácení všech úspěšných projek
tů. Zanedlouho už budou všech
ny realizované projekty ukončeny 
a v kanceláři MAS se tedy již chystá
me na příští rok, kdy bude vyhláše
na další výzva PRV. Zbývající alokace 
je ve výši cca 8,8 resp. 9,8 mil. Kč. Vy
hlášení výzvy je plánováno na mě
síce duben a květen 2020.             RB 

Pořízení zemědělské 
techniky, J. Vlach 

Investice do obnovy provozu  
kovovýroby, J. Sedláček

Investice do zpracovatelského provozu, Fr. Šutera 

Nákup mulčovače, J. MusilPořízení kolového traktoru, J. Kobelka

Potenciální žadatelé a zájemci o dotaci 
v oblasti zemědělského i nezemědělského 

podnikání či zpracování zemědělských 
produktů sledujte webové stránky MAS 

www.masboskovickoplus.cz 
REALIZACE STRATEGIE – VÝZVY – PRV, 

nebo se obracejte přímo na kancelář MAS, 
kde je možno konzultovat vaše projektové 

záměry a přípravu dotační žádosti. 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V rámci Operačního programu Životní prostředí 
(OPŽP) měla naše MAS vyhlášeny dvě výzvy:
výzvu č. 1 na Realizaci ÚSES a Protierozní opatření 
(vyhlášena v listopadu 2018) a výzvu č. 2 na Sídelní 
zeleň (vyhlášena v únoru 2019). Jak již bylo zmíněno 
v minulých zpravodajích, vyhlašování výzev v OPŽP 
začalo oproti jiným operačním programům (OP) 
nejpozději – tento OP jsme od ŘO OPŽP přijali do
slova „za chodu“ naší Strategie – naše MAS obdrže

la na dotační možnosti v této oblasti 10 mil. Kč, ale 
k tomu přibyla i další administrativa a samozřejmě 
starosti. Vždyť za tu chvíli se pravidla k tomuto OP již 
několikrát změnila a nyní máme 23. verzi pravidel. 
Nedivíme se, že je pro žadatele obtížné se v tomto 
OP vyznat – nikdo neví, co je vlastně platné a nutné, 
a každý žadatel má strach, že vynaložené úsilí pro 
získání dotace nepovede k původnímu cíli a že do
tace nebude obdržena. Dotace sice není nikdy jisto
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Přehled projektů 2. výzvy OPŽP

Název projektu Žadatel Požadovaná 
dotace (v Kč) Místo realizace

Realizace zeleně v Olešnici na Moravě Město Olešnice 2 623 447,46 Město Olešnice

Zahrada u zámečku Žďárná Zámeček Žďárná, z. s. 340 654,80 Obec Žďárná

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Pro programové období 2014–2020 již zřejmě po
slední výzva OPZ byla ukončena dne 31. května 2019. 
Její alokace byla poměrně nízká, pouze 1,2 mil. Kč. 
Šlo o výzvu v opatření Slaďování rodinného a pro
fesního života. Podpořena byla tentokrát jen jedna 
aktivita, a to příměstské tábory. 
V rámci výzvy byly na MAS prostřednictvím por
tálu ISKP 14+ předloženy dvě žádosti. Jedním ze 
žadatelů byl zapsaný spolek Lysické jablíčko s pro
jektem Hurá na prázdniny. Lysické jablíčko již má 
s organizací táborů bohaté zkušenosti a v součas
né době realizuje podpořené příměstské tábory 
z naší první výzvy. Druhým žadatelem bylo Mateř
ské centrum Veselý Paleček, z. s. s projektem Pří
městské tábory pro děti z Boskovicka. Také Veselý 
Paleček již provozuje příměstské tábory z II. výzvy 
MAS a tímto projektem chce také navázat na dob
ře rozjetou aktivitu. V rámci hodnocení na MAS 
byly oba projekty kladně vyhodnoceny a oba byly 
předány k závěrečnému ověření způsobilosti na ří
dící orgán. 

Nyní doufáme, že vše dobře dopadne a oba pro
jekty budou podpořeny, uspokojí se tak přetrvá
vající zájem rodičů v regionu a také bude zcela 
vyčerpána alokace programu OPZ, která byla na
výšena na celkových více než 19 mil. Kč. Jsme rádi, 
že po všech úvodních nejasnostech a obavách 
nakonec čerpání v OPZ probíhá velmi dobře a pro
jekty sklízí úspěch. RB

tou, ale nadměrné překážky a byrokracie rozhodně 
žadatelům práci neusnadňují.
Výzvy OPŽP byly vyhlášeny do 9. října 2019 a na
bízely celkovou výši dotace 10 mil. Kč; výzva č. 2 
byla vyhlášena na částku 4,2 mil. Kč (tj. 60 % dotace 
z celkové výše CZV 7 mil. Kč) a výzva č. 1 s dotací 
5,8 mil. Kč. Ačkoliv se na MAS obracelo hned několik 
potenciálních žadatelů, tak ve výzvě č. 1 žádná žá
dost o dotaci podána nebyla. I přes všechny překáž
ky u tohoto OP nás těší, že alespoň výzva č. 2 Sídelní 
zeleň byla obsazena dvěma žádostmi: „Realizace 
zeleně v  Olešnici na  Moravě“ od žadatele města 
Olešnice a  „Zahrada u  zámečku Žďárná“ od Zá
mečku Žďárná, z. s. Nyní na MAS probíhá hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti u těchto projek
tů (projekty jsou představeny v tabulce).
Možnost vyhlašování dalších výzev skrze MAS 
v tomto dotačním období 2014–2020 vypadá spíše 
bledě – pokud by rozhodnutí bylo pouze na MAS, 
neviděli bychom důvod další výzvy nevyhlašovat – 
věříme, že časem o zbylé finance může být nemalý 
zájem, vždyť i IROP se zpočátku čerpal stěží… Roz
hodnutí však závisí zejména na ŘO OPŽP. Doufejme 
tedy, že v tomto období, jehož finance se dočerpá
vají do konce roku 2023, možnost ještě bude.
Také u OPŽP platí, že veškeré podklady jsou k nale
zení na stránkách našeho webu MAS Boskovicko 
PLUS (Realizace strategie – Výzvy – OPŽP). PM
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Konec školního roku 2018/2019 patřil 
semináři „Návrat ke školním zahra
dám“, který byl určen zejména pro 
pedagogy MŠ a ZŠ a pedagogy vol
ného času. Starosta města Olešnice, 
pan Zdeněk Peša, seznámil účastníky 
s fungující školní zahradou, která je 
součástí výuky, ale i s učebnou pěs
titelských prací či pracovních činností 
v rámci příkladů dobré praxe. Nejo
čekávanější ale byla školní zahrada 
a skleník, kde jsme viděli žáky ZŠ 
Olešnice přímo v akci. Součástí semi
náře byla nejen ochutnávka místních 
výrobků, ale i návštěva Modrotisku 
a Muzea veteránů.                      RT MAP

NÁVRAT KE ŠKOLNÍM ZAHRADÁM

MASKA LETOS STARTOVALA ZE SPORTPARKU!
V neděli 23. června 2019 jsme uspořádali už 4. ročník 
cyklovýletu MASKA JEDE, letos ve spolupráci s měs
tem Boskovice a obcemi Okrouhlá, Kořenec, Benešov, 
Suchý a Velenov. Tentokrát byl poprvé start a cíl na
plánován v areálu Sportparku v Boskovicích. Přestože 
před startem vydatně sprchlo, nevzdala to většina ze 
110 registrovaných jezdců a všichni se dostavili na start 
plni nadšení a odhodlání. Před startem obdržel každý 
účastník mapku a dárkový balíček, který obsahoval pro 
jistotu i cestovní pláštěnku. Účastníky letos přivítala 
a svojí účastí na výletě podpořila paní senátorka Jaro
míra Vítková. Po startu a projetí trasy lesním terénem 
už všichni pokračovali po méně frekventované silnici 
do Kořence, kde byla možnost prohlédnout si tamní 
muzeum, od kterého se pokračovalo do Benešova. 
Zde na cyklisty čekalo občerstvení v podobě chutné 
klobásy a nápoje , což zajistili tamní hasiči. Následně 
trasa vedla kolem radaru na Suchý a přes Velenov pak 
dále zpět do boskovického Sportparku. Všichni cyklisté 
po trase sbírali razítka, aby mohli být v cíli odměněni 
tím, že si vytáhli jeden z losů, a tak hned zjistili, zda vy
hráli některou z připravených cen tomboly.  SK

Děkujeme všem sponzorům, panu Pavlu Kejíkovi 
za perfektní zázemí ve Sportparku a všem nadšencům 
za účast. Už nyní se těšíme zase za rok na viděnou!

CYKLO
       VÝLET 
MASKA JEDE
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AUTORSKÉ ČTENÍ SE ZDEŇKEM PEŠOU
V rámci MAP II podporujeme čtenářskou gramot
nost a proto jsme uspořádali autorské čtení knížky 
Pověsti a pohádky od Svitavy od Svratky. Autorské 
čtení proběhlo na malotřídních školách v Rozseči nad 
Kunštátem, Černovicích, Sulíkově, Nýrově, Drnovicích 
a ve školní družině na ZŠ Slovákova v Bos kovicích. 
Dětem předčítal sám autor knížky, pan Zdeněk Peša, 
který také sklidil u žáků obrovský úspěch.            RT MAP

ČTENÍ A PODPORA FANTAZIE aneb LITERÁRNÍ DÍLNA

Dne 1. října 2019 jsme ve spolupráci s Knihovnou Boskovice 
uspořádali besedy pro žáky, pedagogy, ale i veřejnost s au
torkou dětských knih Petrou Braunovou, s cílem podpořit 
důležitost čtení zejména ve skupině maminek a dětí. 
První beseda byla pro čtvrťáky z boskovické základní školy 
a konala se v Knihovně Boskovice, druhá v Knihovně Šebe
tov pro žáky ze ZŠ Šebetov. Oblíbená autorka knih pro děti 
i dospělé povídala o své spisovatelské dráze a o svých kni
hách. Nejvíce se zaměřila na svoji novinku „Evička, lhářka, 
žhářka“ a na knihy vhodné pro žáky na prvním stupni. Sa
mozřejmě nechyběly dotazy a na závěr autogramiáda.
Seminář, který byl určen pro pedagogy, pokračoval s paní 
spisovatelkou na MěÚ v Boskovicích. I když paní Braunová 
beseduje především s dětmi, tak vládla uvolněná a příjem
ná atmosféra a účastnice dychtivě naslouchaly, jak se vy
tváří příběhy a co všechno se skrývá za za jejich tvorbou. 
Poskytla praktické návody, jak motivovat děti k čtenářství.
Beseda pro veřejnost se uskutečnila stejný den v ZŠ Vo
děrady, kde spisovatelka seznámila přítomné se svými za
čátky psaní, proč se stala spisovatelkou a o čem její knihy 

s autorkou dětských knih PETROU BRAUNOVOU

jsou a jak podpořit lásku ke knihám a čtení 
obecně. Abychom besedy okořenili, z vy
hodnocených dotazníků jsme vybrali vždy 
jednoho výherce, který dostal podepsanou 
knížku od paní Braunové.
Moc děkujeme paní Braunové za příjem
né povídání a autorské čtení nejen dětem. 
Rovněž děkujeme zaměstnancům knihoven 
za spolupráci, zejména paní Jalové, která 
s námi akce plánovala.

Pro velký úspěch se na paní autorku můžeme 
těšit zase v příštím roce.                                   RT MAP
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PLÁN AKCÍ 2019
LISTOPAD
4. 11. Autorské čtení  
 s PaedDr. Z. Pešou, ZŠ Drnovice
5. 11. Autorské čtení v družině s PaedDr. Z. Pešou, 
 Družina při ZŠ Slovákova Boskovice
5. 11. Workshopy Finanční gramotnosti pro ZŠ  
 s ČSOB, ZŠ Svitávka
6. 11. Setkání vedoucích pracovníků základních  
 a středních škol ORP Boskovice s vystoupením  
 JUDr. Polákové – 11.30 h, Aula VOŠ Boskovice
12. 11.  Neformální setkání MAPů JMK, 
  – 10 h, MěÚ Boskovice
14.  11.  Workshop Jak naučit šít děti v MŠ – 14 h  
  Workshop Jak pracovat se šicím strojem – 15 h 
  Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání  
  (CPVV)
18. 11.  Příklady dobré praxe v polytechnickém  
  vzdělávání – návštěva pedagogů ze Znojma  
  v Boskovicích, v Centrum polytechnické 
  výchovy a vzdělávání (CPVV)
21. 11.  Workshop Scrapbooky  
  – výroba vánočních fotoalb – pro pedagogy,  
  vychovatele a pedagogy volného času  
  – 8.30 h, MěÚ Boskovice
22. 11.  Workshop Scrapbooky – výroba vánočních  
  fotoalb II. – 8.30 h, MěÚ Boskovice

26. 11.   Workshopy Finanční gramotnosti  
  pro ZŠ s ČSOB, ZŠ Lysice
27. 11.  Setkání všech pracovních skupin 
  (součástí setkání bude i přednáška 
  mediální gramotnosti – Mozkem proti 
  fake news) – 14 h, MěÚ Boskovice
27. 11.  Workshopy mediální gramotnosti  
  se spolkem Zvol si info – ZŠ Boskovice,  
  pracoviště Sušilova pro žáky 8. a 9. ročníku
29. 11.  Adventní dílničky (akce ve spolupráci se SVČ) 
  rukodělné dílny pro MŠ, ZŠ a družiny, 
  9–16 h, Sokolovna Boskovice
PROSINEC
3. 12. Seminář Komunikace s rodiči 
 PhDr. Kyncl – 13 h, MěÚ Boskovice
4. 12. Workshopy Finanční gramotnosti  
 pro ZŠ s ČSOB, ZŠ Lysice
4. a 11. 12. Interaktivní přednáška „Finanční vzdělává 
   ní pro pedagogy“ – akreditovaný program  
   – začátek vždy ve 13 h, MěÚ Boskovice
10. 12.  Workshop Jak naučit děti v MŠ šít na šicím  
  stroji – 14 h, MěÚ Boskovice
10. 12.  Workshop Jak pracovat se šicím strojem II.  
  – 15.30 h, MěÚ Boskovice
16. 12.  Seminář Zápisy do 1. tříd z různých úhlů  
  pohledu, Mgr. Bínová – 13 h, MěÚ Boskovice

POMÁHÁME ŽÁKŮM VE FINANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Ve spolupráci s bankou ČSOB pořádáme pro žáky zapojených škol v MAP II výukové programy na podporu 
finanční gramotnosti. Školy navštěvují specialisté z ČSOB, kteří mají připravený program pro žáky od čtvrté až 
po devátou třídu. Lektorka Eva Vízková jezdí po školách v našem regionu a seznamuje žáky se zásadami ochra
ny osobních údajů, hovoří o tom, jak nakládat a zacházet s penězi v běžném životě. Mimo jiné se žáci dozvě

děli, na co si rozhodně nebrat půjčku. V druhé části 
se věnují so ciálním 
sítím a jejich nástra
hám.              RT MAP
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TECHNICKÉ ŠKOLKY POKRAČUJÍ,  
MAP II SE ZAMĚŘUJE NA ŠICÍ STROJE

Jak už jsme informovali v minulém čísle, MASka spolupra
cuje se školkami a školami v území na projektu šicích strojů. 
Zájem o šicí stroje předčil naše očekávání a spousta dalších 
mateřských škol, ale i družin a některé základní školy, se pus
tily do šití s dětmi také. Určitě k tomu přispělo i to, že peda
gogové mohli vidět na vlastní oči, že děti sednou k šicím 
strojům a jednoduše se pustí do práce. 
Po třech uskutečněných workshopech „Jak naučit děti v MŠ 
šít na šicích strojích“ s paní učitelkou Havelkovou pokračuje
me dál a v listopadu jsme tuto akci zopakovali ještě jednou. 
Navíc jsme navázali spolupráci se šikovnou profesionální 
švadlenou Petrou Liškovou, která nám pomáhá projekt 
rozvíjet dál. Společně s naší kolegyní Žanetou Kalasovou 
vypracovaly metodiku, která napomůže pedagogům se ši
cími stroji po praktické stránce. 14. listopadu jsme pak s paní 
Liškovou v Centru polytechnické výchovy a vzdělávání při 
ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova uskutečnili praktický 
workshop, který ukázal, jak se stroji zacházet a na co si dát 
při jejich používání pozor.

Ale co se týče podpory polytechniky ve školách a školkách, ne
pracujeme jen na šicích strojích. 22. října 2019 jsme ve spolupráci 
s MAS Brána Brněnska uskutečnili dva workshopy „Technické škol
ky“. V krásných prostorách CPVV, kde si mohli účastníci dokonce 
něco vyrobit sami, nám lektoři předali svoje tipy a rady a pak jsme 
se pustili do práce .
Jednoho z workshopů se zúčastnila i paní senátorka Vítková, která 
podporuje naše aktivity v rámci polytechniky. Děkujeme paní zá
stupkyni Bohatcové za možnost uspořádat tyto akce v CPVV.  RT MAP

V následujícím období plánujeme nakoupit pilky, kladiva, 
vrtačky a další nářadí do školek a podporovat tak dál rozvoj 

manuálních dovedností.
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V prostorách SVČ v Boskovicích jsme 29. srpna 2019 uskutečni
li workshop „Jak postavit ptačí budku“. Nejen učitelé, ale i my 
měli možnost pod vedením pana Kamila Ošlejška (pedagog 
volného času v SVČ v Boskovicích) postavit ptačí budku. 
Libí se nám iniciativa, se kterou přišly paní učitelky z MŠ 
v Němčicích. Uspořádaly totiž tvořivou dílnu s tatínky a dět
mi a společně si sestavili ptačí budky, které od nás obdrželi.
Polotovar ptačí budky společně s návodem na sestavení 
od nás dostaly školy a školky zapojené do MAP II. Jejich 
úkolem bylo samotné sestavení a pověšení ptačích budek 
někde v přírodě nebo na školní zahradě.                         RT MAP

JAK SESTAVIT PTAČÍ BUDKU

KDO SI STAVÍ, NEZLOBÍ

V minulém čísle 
jsme čtenáře in
formovali o tom, 
že jsme věnovali 
z projektu MAP 
II krásné staveb
nice do školek 
a škol v ORP Bos
kovice, abychom 
podpořili rozvoj 
manuální zruč
nosti dětí a žáků.
Na to jsme v červnu vyhlásili soutěž „Kdo si staví, 
nezlobí“. Děti se měly vyfotit co nejoriginálněji 
s výrobkem ze stavebnice. A my vybrali 3 výherce, 
co měli nejvtipnější a nejoriginálnější fotografie, 
a ocenili jsme je další stavebnicí. Nebylo to vůbec 

lehké, vybrat vítěze, všechny fotografie byly totiž 
povedené.  RT MAP
Děkujeme všem, co se do soutěže zapojili,
a gratulujeme MŠ Šebetov, ZŠ a MŠ Knínice 
a ZŠ Voděrady. 

ZŠ a MŠ Knínice

ZŠ Voděrady
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MOZKEM PROTI FAKE NEWS!
V rámci projektu MAP II se snaží MAS Boskovicko 
PLUS, z. s. zlepšit informovanost stále rozšířenějších 
fake news, což jsou záměrně rozšiřované dezinfor
mace či hoaxy, s úmyslem zmanipulovat příjemce. 
Přednášky byly vedeny členy ze spolku ZVOL SI 
INFO z Masarykovy univerzity. Ti se od podzimu 
roku 2016 snaží s nevalnou úrovní mediální gra
motnosti v Česku bojovat. Vytvořili Surfařova prů
vodce po internetu, napsali Nejlepší knihu o Fake 
news!!!, dezinformacích a manipulacích a umístili 
se na 3. místě ze zemí OBSE v soutěži P2P: Global 
Digital Challenge.
Přednášky byly pořádány pro žáky zejména 8. a 9. 
tříd na Základní škole v Boskovicích a Letovicích. 
V obou městech byla také uspořádána přednáška 
pro veřejnost. Do budoucna je v plánu podpořit 
mediální gramotnost i v dalších školách v ORP Bos
kovice zapojených do projektu MAP II. RT MAP
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   ZVEME VÁS NA    

A d v e n t n í  
d í l n i čky  

MAS Boskovicko PLUS, z. s. ve spolupráci se SVČ Boskovice zve pedagogy ZŠ, MŠ, 
volnočasové pedagogy, družiny a rodiče s dětmi na vytváření drobných vánočních 

předmětů, šití na šicím stroji a další aktivity v duchu vánočních příprav. 
 

Tato akce se koná pod záštitou senátorky Ing. Jaromíry Vítkové. 
Akce je zdarma, drobné občerstvení zajištěno. 

29.11.2019 9–16 hodin Sokolovna 
Boskovice 
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ODPADY A OBALY

JAN MÜHLFEIT PŘEDNÁŠEL V BOSKOVICÍCH

Na vzdělávací seminář Odpady a obaly byli 
pozváni pedagogové a vedoucí pracovníci 
škol a školských zařízení. Seminář, který pořá
dala společnost EKOKOM, a. s. ve spolupráci 
s MAS Boskovicko PLUS, z. s. První seminář se 
uskutečnil 25. dubna 2019 a druhý se pro velký 
zájem uskutečnil v přípravném týdnu 27. srpna 
2019 na MěÚ v Boskovicích.
Účelem bylo detailně vysvětlit problematiku 
nakládání s komunálními odpady. Byly vysvět
leny základní pojmy spojené s tříděním a recy
klací odpadu, dále jak správně třídit odpady, 
byly zmíněny nejčastější chyby a mylné infor
mace o třídění a recyklaci. Taktéž byla prezen
tována statistika třídění a recyklace v ČR.
Přednášející uvedl možné formy výuky „pokusem“, 
které vysvětlují a napomáhají porozumění proble
matice třídění odpadu u dětí a žáků. Diskutovány 
byly taktéž možnosti předcházení odpadu a otázka 
společenské odpovědnosti. V souvislosti s tím byly 
zmiňovány příklady dobré praxe, které napomohly 
dětem osvojit si tyto znalosti a uvést je do praxe.
V druhé části semináře jeli účastníci na exkurzi 

do třídičky odpadů v Boskovicích a na druhém semi
náři jeli na exkurzi do skláren Moravia, a. s. do Úsobr
na. Všichni dostali „recyklační kufřík“ od společnosti 
EKOKOM, a. s., který bude sloužit pedagogům jako 
pomůcka ve výuce. Tento obsahoval ukázky z recy
klace plastu, papíru a skla k názornému vysvětlení, 
jak vypadá recyklovaný odpad.  
 RT MAP

Ve středu 18. září 2019 jsme v Boskovicích přiví
tali světoznámého kouče Jana Mühlfeita. Před
náška byla uspořádána ve spolupráci města 
Boskovice, KZMB a MAS Boskovicko PLUS 
(v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání). 
Ve zcela zaplněné Sokolovně jsme vyslechli 
myšlenky týkající se osobnostního rozvoje, 
práce se silnými a slabými stránkami, vzdělá
vání a práce s dětským potenciálem.
Pan Mühlfeit proložil svoji přednášku osobní
mi zkušenostmi ze své dlouholeté praxe ma
nažera ve společnosti Microsoft, koučování 
vrcholových sportovců a také mnoha vtipnými 
historkami ze svého soukromí. 

Jsme moc rádi, že jsme mohli pana Mühlfeita 
v Boskovicích přivítat a z pozitivních reakcí náv
štěvníků přednášky máme radost

RT MAP
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SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ MŠ NA VÍSKÁCH
V úterý 22. října 2019 jsme v rámci projektu MAP 
II uspořádali setkání vedoucích pracovníků ma
teřských škol ORP Boskovice zapojených do MAP. 
Prog ram byl zahájen v ZŠ a MŠ Vísky krátkým vy
stoupením žáčků místní školy. Pokračovali jsme pre
zentací MAP II a pak následoval seminář skvělé lek
torky paní Kovářové na téma přechodů z MŠ na ZŠ. 
V rámci sdílení příkladů dobré praxe nám pak pan 
ředitel Loukota předvedl krásné prostory školy a po
vykládal o tom, co a jak funguje u nich v malotřídce.
Jsme moc rádi, že můžeme tato setkání uspořádat, 
protože ředitelé MŠ nemají mnoho možností se 
potkat a probrat témata, která je zajímají. Z ohlasů 
je vidět, že setkání mělo úspěch, a tak už se těšíme 
na to další. Akce byla zakončena v Orlovně Vísky, 
kde si účastníci mohli na památku vyrobit ozdob
nou placku, otvírák či zrcátko. RT MAP

Moc děkujeme panu řediteli Loukotovi za skvělou spolu
práci, panu starostovi Kambovi za spolupráci a proná
jem prostor a samozřejmě kolegyním z MAS Partnerství 
venkova za pomoc při organizaci.

6. listopadu 2019 organizujeme I. setkání vedoucích 
pracovníků ZŠ a SŠ ORP Boskovice, doufáme, 
že i tato akce bude úspěšná.

MAS Boskovicko PLUS je velmi významný partner NIDV. 
Účastníci z Bos kovic patří k těm nejaktivnějším členům pravidel-
ného setkávání příjemců IPo MAP na Křížové 22 v Brně a přichází 
vždy s nějakou zajímavostí či novinkou, s ukázkou dobré praxe.

Ráda jsem se zúčastnila v  březnu 2019 Miniveletrhu českých vý-
robců hraček, pořádaného v  rámci projektu MAP II ORP Bosko-
vice. Celá akce podpořila důležitost polytechnického vzdělávání, 
na které se zdejší pracovníci velmi intenzivně zaměřují a které je 
v  současnosti v  českém školství potřebné. Probíhala v  krásném 
prostředí Zámeckého skleníku v Boskovicích. Dopolední program 
byl určen pro pedagogy škol a  školských zařízení, odpolední byl 
poté pro veřejnost a rodiče s dětmi. Úvodní část zahájil místosta-

rosta Boskovic, pan Ing. Lukáš Holík, od kterého se mi velmi líbilo, že i finančně podpořil a namotivo-
val školy pro nákup hraček a pomůcek. Odvážela jsem si krásnou knihu „Pověsti a pohádky od Svitavy, 
od Svratky“ od spisovatele a předsedy MAS PaedDr. Zdeňka Peši, která prohlubuje v dětech lásku ke kraji, 
kde žijí. Velmi zajímavá je i pohádková hra s podobnou tématikou. Se zájmem sleduji i další aktivity MAS 
jako např. Technické školky, které proběhly v Polytechnickém centru v Boskovicích.
Dne 24. října 2019 se členové MAS Boskovicko PLUS zúčastnili krajské konference SRP ve Slunečním 
dvoře v Brně. I zde oslnili ukázkou z výsledků polytechnické výchovy. Myslím, že účastníky konference 
i z jiných krajů překvapilo, že na Boskovicku se už i děti v MŠ učí šít na šicích strojích a velmi je to baví. 
MAS Boskovicko PLUS přispěla i do diskuze na workshopu Evaluace. A že svou práci dělají dobře, tomu 
nasvědčuje velký zájem pedagogů účastnit se seminářů i zajímavých akcí. 

Z osobních setkání si vždy odvážím především elán, který pracovníci této MAS kolem sebe předávají. 
Chtěla bych jim za jejich práci poděkovat. A také jim popřát velmi mnoho dalších úspěchů v činnos-
tech, které směřují do škol, do rodin a ke každému dítěti. 

Mgr. Marie Plevová, Oborný poradce Centra podpory NIDV Brno, Konzultant rozvoje školy
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Mezi celou řadu vzdělávacích akcí pro pedagogy za
řadila MAS Boskovicko PLUS dne 3. října 2019 odpo
ledne také jednu akci nepedagogického charakteru. 
Pro širokou veřejnost uspořádala seminář věnovaný 
kůrovcové kalamitě, tj. velmi palčivému problému 
našich lesů viditelnému v celém našem okolí. Ce
lou akci uvedl za MAS Pavel Marek, který přivítal 
všechny přítomné a přivítal také členku MAS paní 
senátorku Jaromíru Vítkovou. Ta všechny pozdravila 
a v krátkosti přednesla informace o výstupech své 
práce věnované této problematice na půdě senátu. 
Velmi se zajímala o to, zda vše v oblasti řešení této 
kalamity funguje tak, jak bylo před časem přislíbeno 
ze strany vlády a Ministerstva zemědělství.   
Hlavního slova se pak ujal předseda České komory 
odborných lesních hospodářů Jiří Pohan. Ten vzal 
celou problematiku velmi zevrubně a zodpovědně. 
Vysvětlil celý životní cyklus lýkožrouta smrkového, 
což je odborný název brouka, kterého známe pod 
hovorovým označením kůrovec. Popsal postup při 
likvidaci brouků pomocí lapačů a lapáků, krátce se 
zastavil u chemické ochrany, kterou vyhodnotil jako 
ne příliš účinnou a dále se věnoval postupu likvidace 
napadených porostů a velmi trýznivému problému 
– nutnosti výsadby nových lesních a přitom nesmr

KŮROVCOVÁ KALAMITA

kových porostů. V závěru svého vystoupení shrnul 
všechny dotační možnosti, kterých mohou vlastní
ci, nájemci a pachtýři pro své lesní pozemky využít. 
Jako nejreálnější označil podporu administrovanou 
krajskými úřady dle nařízení č. 30/2014, kdy je žadateli 
proplácena náhrada za vysázené sazenice uznané 
sadby na lesních pozemcích. Jisté možnosti spočívají 
také v Programu rozvoje venkova administrovaném 
Státním zemědělským intervenčním fondem. Celá 
přednáška se sice dost protáhla, ale řada vlastníků 
i tak vydržela až do konce tohoto zajímavého tématu. 
Je trochu děsivé, co jeden brouk v kombinaci se 
suchem způsobuje se vzhledem celé naší krajiny, 
ale je to i jistým ponaučením pro nás všechny, že 
s přírodou si nesmíme zahrávat a myslet si, že musí 
vydržet všechny naše někdy ne moc chytré nápa
dy. Příroda je prostě strašlivě složitý systém všech 
možných pochodů a činitelů a člověk je pouze 
součástí toho všeho. Tak už by se podle toho mělo 
celé lidstvo začít chovat! RB

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY
MAS Boskovicko PLUS, z. s. organizuje v rámci MAP 
II akreditovaná školení pro pedagogické pracovníky 
zapojených škol do projektu. Snažíme se nabízet se
mináře, o které mají samotní ředitelé a učitelé zájem. 
V letošním roce jsme uspořádali nespočet vzděláva
cích seminářů. Např. Čtenářská pregramotnost v MŠ 
s paní lektorkou Svatavou Vyhlídalovou, Syndrom 
vyhoření se zkušenou lektorkou Věrou Facovou, Re
forma financování regionálního školství s lektorkou 
Hanou Polákovou, Inspirace pro zvyšování kvality 
vzdělávání ve školách s paní inspektorkou ČŠI Irenou 
Borkovcovou, Zásady komunikace a spolupráce mezi 
školou a rodinou s dítětem s PAS s přednášejícím 
Martinem Polenským, Spolupráce pedagoga a asis
tenta pedagoga ve výuce s paní lektorkou Evou Ča
dovou a také jsme v Boskovicích lektora Karla Opravi
la, který vedl seminář na téma Jak stanovovat hranice 

dětem a rodičům. Účast na seminářích je hojná a pro 
velký úspěch budeme některé semináře opakovat. 
Podle vyplněných evaluačních dotazníků z každé 
akce je zřejmé, že semináře jsou velice kladně hod
nocené, a to nás těší. Tímto bychom chtěli poděkovat 
paní Radce Ježkové ze Střediska služeb školám Brno, 
která nejen nabízí kvalitní semináře, ale vždy nám do
poručí výborné lektory. RT MAP
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 OSMISMĚRKA

Správné znění tajenky ze Zpravodaje č. 20: „DARUJ KNIHU “.             Všem výhercům blahopřejeme.
Vylosovaní výherci: Anna Sekaninová, Dana Oujeská, Ivona Jordánková. 

C I I P A M S T I E F L H Ü M

E E Ž A D A T E L N CH O L P A

V P B U D K Y E M O A I N O S

O P I O N D T CH R I E Č F D K

R C L Í D I O V A S N C B P A

Ů Y Ž Á Č D A T Z R A Á Á O P

K K S U N T P M A O I L Ř R K

Y L U Í I Y E R Y C R T O A P

E O K Ý P N T N O O E P A K E

Ž V O T T S O R Í J A E K K Š

Ě Ý P O O I E D A G E O O I E

T L R R G D O K A N U K T C P

U E A E A T O C I Č S Í T Á E

O T R E A S E T N E M U K O D

S Y L Z T C E L Ě D Ě M E Z L

Legenda
Budky
Cyklovýlety 
Čtení 
Depeše 
Dokument 

Dotace 
Dotaz 
Fiche 
Fond 
Charita
Chodník 

Chorvati 
Jakost 
Knížky 
Kouč 
Kůrovec 
Leader 

MAP II 
Maska 
Mentor
Mühlfeit 
Občan 
Obec 

OPŽP 
Plány 
Podpora 
Pokus 
Práce 
Projekt 

Propagace
Regiony 
Seminář 
Skok 
Soutěže 
Starost 

Luštitelky a luštitelé, zde máme zase něco pro Vás! Chcete vědět, jaká tajenka se skrývá v naší osmi-
směrce, a chcete mít zároveň možnost vyhrát dárkový balíček? Tak neváhejte a luštěte!

Tajenku osmisměrky můžete posílat poštou nebo e-mailem do 31. března 2020 do kanceláře MAS. 
Při zasílání tajenky prosím uveďte jméno, bydliště, telefonní kontakt a e-mailovou adresu.

Šití 
Škola 
Učitel 
Vzor 
Zemědělec
Žadatel
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Sídlo: Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
Kancelář: Masarykovo nám. 29/28, 680 01 Boskovice 

Úřední hodiny

Pondělí a Středa 8.00–14.00

Úterý, Čtvrtek a Pátek 8.00–12.00

V případě potřeby lze telefonicky nebo emailem  
dohodnout i jiný termín schůzky.

Ing. Radka Bezděková – mobil: 725 777 898 
email: bezdekova@masboskovickoplus.cz

Mgr. Lenka Dvořáčková – mobil: 604 530 529 
email: map@masboskovickoplus.cz

Ing. Simona Konopáčová – mobil: 736 519 712 
email: info@masboskovickoplus.cz

Ing. Pavel Marek – mobil: 731 630 386 
email: mas@masboskovickoplus.cz

Ing. Jana Ondruchová – mobil: 604 572 597 
email: kancelar@masboskovickoplus.cz

Ing. Žaneta Kalasová 
email: kalasova.zaneta@gmail.com

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
www.masboskovickoplus.cz

Místní akční skupina Boskovicko PLUS
PaedDr. Zdeněk Peša,  

předseda předsednictva MAS 
Ing. Lukáš Holík, 

místopředseda předsednictva MAS

VYHLAŠUJEME NOVOU SOUTĚŽ! 
Nakreslete komiks, ve kterém se objeví 

motiv PTAČÍ BUDKY nebo ŠICÍHO STROJE. 
Nejlepší návrhy oceníme hodnotnými cenami 

(ptačí budka, látkové ekopytlíky, knihy, hry a další).

KO
MIKSOVÁ SOUTĚŽ

Podmínky soutěže:
1.  Soutěž je určena pro děti všech věkových kategorií, soutěžit mohou jednotlivci i třídy.

2.  U komiksu uvádějte: jméno, příjmení, věk, třídu, adresu a telefoní kontakt.
3.  Zasláním návrhu dáváte souhlas se zpracováním osobním údajů dle GDPR.

4.  Komiksy přijímáme do 31. března 2020.
5.   Návrhy posílejte na e-mail: kancelar@masboskovickoplus.cz  

nebo přineste osobně do kanceláře  
MAS Boskovicko PLUS.


