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Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s. ve spolupráci s městem Boskovice a obcemi 
Okrouhlá, Kořenec, Benešov, Suchý a Velenov pořádají    

Sledujte web www.masboskovickoplus.cz 
a Facebook MAS Boskovicko PLUS

MASKA JEDE … A TĚŠÍ SE NA HOJNOU ÚČAST NADŠENÝCH A DOBŘE NALADĚNÝCH CYKLISTŮ! 

CYKLO
    VÝLET 
MASKA JEDEMASKA JEDEMASKA JEDE

v neděli 23. června 2019
Start v 9.00 ze SPORTPARKU v Boskovicích

Prezence od 8.30 / Registrace účastníků do 21. 6. 2019 na www.masboskovickoplus.cz
Registrační poplatek je 50 Kč/osobu nebo 20 Kč/osobu do 18 let.

Trasa cyklovýletu:  Sportpark Boskovice –› Melkov (Okrouhlá) –› Kořenec –› 
Benešov –› Suchý –› Velenov –› Hrádkov –› Sportpark Boskovice

Na startu budou registrovaným účastníkům předány startovací balíčky. 
Po cestě bude zajištěno občerstvení.

Na jednotlivých stanovištích po trase bude účastníkům potvrzeno razítkem jejich projetí, 
v cíli budou lístky s razítky ze všech stanovišť vyměněny za losy do tomboly.

Každý účastník jede na vlastní zodpovědnost, proto dbejte dopravních předpisů a zvýšené opatrnosti.
Doporučujeme horské kolo a cyklistickou helmu.

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s. ve spolupráci s městem Boskovice a obcemi 
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MAPA
CYKLOVÝLET

MASKA JEDEMASKA JEDEMASKA JEDE

Dne 23. června 2019 se uskuteční čtvrtý ročník 
cyklovýletu MASKA JEDE! Od března do května 
probíhala na facebookových stránkách MAS Bo-
skovicko PLUS fotosoutěž, kde bylo postupně 
vyvěšeno pět fotografi í záchytných bodů cyklo-
výletu a soutěžící hádali místo, kde se záchytný 
bod nachází. 

Výherci soutěže byli Věra Opatřilová, 
Iva Svobodová a Roman Markel. Gratulujeme!

CYKLOVÝLET MASKA JEDE
Trasa závodu je vedena krásným okolím Boskovic-
ka, takže kdo si chce dát do těla, je srdečně vítán! 
Záchytnými místy letošního závodu tedy jsou Mel-
kov, Kořenec, Benešov, Suchý a Velenov. Celá akce 
bude zahájena ve Sportparku v Boskovicích, kde 
bude zároveň i cíl závodu a proběhne i tombola!

Jak říkal Albert Einstein „Život je jako jízda na 
kole. Chcete-li si udržet rovnováhu, musíte být 
stále v pohybu.“ Tak do toho pojďte s námi 
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V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o vy-
hlášení výzvy č. 5 „Kulturní památky pro ná-
vštěvníky“. Projektové záměry mohly být v rámci 
této výzvy předkládány do 1. března 2019. Přes 
tuto výzvu bylo možné v naší MAS podporovat 
pouze národní kulturní památky, což jsou na na-
šem území státní zámky Kunštát a Lysice. Žada-
tel, Národní památkový ústav, podal svoji žádost 
s projektem „SZ Kunštát – restaurování portré-
tů a  podlahy v  Rytířském sále“. Projekt prošel 
úspěšně přes formální i věcné hodnocení na MAS 
a tudíž byl předán ke kontrole na Centrum pro 
regionální rozvoj. 
Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o do-
taci ve výši 1,5 mil. Kč a maximální možná 
dotace ve výzvě byla cca 2 mil. Kč, je více 
než pravděpodobné, že zbylé finance 
budou přesunuty do jiného opatření 
IROP. 
Velký zájem byl ze strany žadatelů pro-
jeven o výzvu č. 7 „Rozvoj vzdělávání 
II“. Tato výzva byla vyhlášena od 7. listo-
padu 2018 až do 28. března 2019. Pod-
pora byla směřována zejména do infra-
struktury vzdělávání (např. rekonstrukce 

odborných učeben, pořízení pomůcek do vyučo-
vání, stavební práce atd.). Do výzvy přihlásilo pro-
jekty celkem 5 žadatelů: VOŠ a SŠ Boskovice, ZŠ 
Lomnice, město Olešnice, obec Voděrady a  SŠ 
André Citroëna Boskovice. Výzva byla vyhláše-
na s celkovou alokací 20,4 mil. Kč (z toho dotace 
19,4 mil. Kč). Žadatelé však požadovali dohromady 
dotaci ve výši 23,7 mil. Kč. Formálním hodnocením 
prošly všechny projekty. Na základě věcného (bo-
dového) objektivního hodnocení byly projekty se-
řazeny dle počtu získaných bodů (viz tabulka níže).
Vzhledem k tomu, že výzva č. 6 „Bezpečnost 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Vážení přátelé investičních projektů, 
nechceme to zakřiknout, ale vypadá to tak, že se naši žadatelé konečně přestali bát a začali ve větší 
míře žádat o dotaci také u Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Přehled projektů IROP ve fyzické realizaci

Název výzvy Název projektu Žadatel Dotace (v Kč)

Bezpečnost chodců  
a cyklistů v dopravě I

Rekonstrukce chodníku ZŠ Olešnice 
• zvýšení bezpečnosti chodců – žáků

Město 
Olešnice 1.139.662,75

Rekonstrukce chodníku MŠ Olešnice 
• zvýšení bezpečnosti chodců – rodičů a dětí

Město 
Olešnice 1.104.008,30

Rekonstrukce přilehlých ploch silnice II/150 
na ulici Dukelská v Boskovicích

Město 
Boskovice 2.162.983,75

Zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě 
na Skalické v Drnovicích

Obec 
Drnovice 1.149.500

Sociální služby  
a sociální bydlení I Mobilita CHPS Blansko Diecézní 

charita Brno   932.387
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chodců a  cyklistů v  dopravě II“ byla na žádost 
žadatelů prodloužena, možnost předkládání pro-
jektů trvá až do 10. června 2019, tedy později, než 
u výzvy č. 7. Výzva č. 6 byla vyhlášena s celkovou 
alokací 9,4 mil. Kč (dotace: 8,9 mil. Kč). Zde se před-
pokládá, že bude opět největší zájem o dotace 
na bezpečnostní prvky pro chodce (např. chodní-
ky, přechody atd.). 
MAS bude velmi ráda také za podporu náhradních 
projektů u výzvy č. 7. Doufejme, že všechny vybrané 
projekty budou nakonec ze strany IROP podpořeny 
a budou stejně tak úspěšné, jako např. již realizova-
né projekty z výzvy č. 1 (tj. Bezpečnost chodců I) 
a výzvy č. 3 (Sociální služby I). 

Přehled hodnocených projektů 5. výzvy IROP

Název projektu Žadatel
Požadovaná 

dotace 
(v Kč)

Celkové 
hodnocení 
Výběrové 

komise

Celkové 
pořadí 

(sestupně)

SZ Kunštát 
– restaurování portrétů 
a podlahy v Rytířském sále

Národní památkový ústav 1.562.020,08 100 1.

Přehled přijatých projektů 7. výzvy IROP

Název projektu Žadatel
Požadovaná 

dotace 
(v Kč)

ZŠ Olešnice 
– moderně a komplexně II Město Olešnice 7.167.585,65

Modernizace výuky technických oborů 
a vnitřní konektivity na Střední škole 
André Citroëna Boskovice

Střední škola André Citroëna Boskovice, 
příspěvková organizace 7.433.955,20

Modernizace učeben pro odbornou IT 
výuku VOŠ a SŠ Boskovice

Vyšší odborná škola ekonomická 
a zdravotnická a Střední škola Boskovice, 
příspěvková organizace

5.193.613,90

ZŠ Lomnice  
– Rekonstrukce počítačové učebny

Základní škola, Základní umělecká škola 
a Mateřská škola Lomnice 1.106.275

Dětská skupina Voděrady – navýšení 
kapacity předškolního vzdělávání Obec Voděrady 2.898.048,15

Ve druhé polovině roku 2019 plánuje MAS vyhlásit 
v IROP výzvu „Sociální služby a komunitní centra II“ 
s tím, že v této výzvě již nebude podporována aktivi-
ta sociální bydlení. O vyhlášení výzvy budou poten-
ciální žadatelé opět informováni. Výzva bude zveřej-
něna na webu MAS a v období jejího vyhlášení se 
bude konat seminář. Vyhlášení dalších výzev IROP 
bude záviset zejména na množství zbytkové alokace 
(a úspěšnosti projektů) v ostatních opatřeních.
MAS Boskovicko PLUS je ráda, že může za pomocí 
IROPu podporovat rozvoj infrastruktury v našem 
regionu, snad to naši žadatelé a hlavně občané 
jako uživatelé výsledků podpořených projektů 
také ocení. 
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Místní akční skupina Boskovicko PLUS pomohla 
podpořit projekt „Odborné sociální poradenství 
a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi po-
máhají ohroženým osobám“. Projekt je určen pro 
obyvatele obcí na území MAS Boskovicko PLUS 
a je financován z Operačního programu Zaměst-
nanost (OPZ), resp. Evropského sociálního fondu 
Evropské unie. Služba je pro klienty poskytována 
bezplatně. Oblastní charita Blansko zahájila čin-
nost v rámci tohoto projektu 1. dubna 2018. Cel-
ková délka trvání projektu celkem 3 roky. Cílem je 
zlepšit sociální situaci lidí ohrožených sociálním 
vyloučením. Vzhledem k úspěšnému čerpání naší 
MAS, jenž bylo ze strany Ministerstva práce a soci-
álních věcí odměněno navýšením alokace, bude 
ve výzvě na Sociální služby a sociální začleňování 
podpořen i další projekt. Jedná se o žadatele Práh 
jižní Morava, z.ú. Jeho cílem je sociální začleňová-
ní lidí se závažným duševním onemocněním zpět 
do společnosti a na pracovní trh prostřednictvím 
terénní formy služby sociální rehabilitace. Doba 
realizace bude od 1. října 2019 až do 30. září 2022.
Dalším úspěšným projektem v rámci OPZ je „Dět-
ský klub Skok“. Ten je od 1. března provozován 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
s dotační podporou zapsaným spolkem Na Slun-
ci, a to ve zrekonstruovaných prostorách bývalé 
Jednoty v Rudce u Kunštátu. Dětský klub Skok má 
usnadnit sladění pracovního a rodinného života 
rodičům žáků prvního stupně spolupracujících 
škol prostřednictvím nabídky služby péče o jejich 
děti. V průběhu školního roku bude tato služba 
nabízena formou dětského klubu a v době jarních 
a letních prázdnin ji budou doplňovat příměstské 
tábory. Dohled nad dětmi budou vykonávat zku-
šení vychovatelé. Dětského klubu může využít až 
45 rodičů žáků 1. stupně ZŠ celkově po dobu 36 
měsíců. Níže si můžete prohlédnout několik foto-
grafií z fungování dětského klubu Skok v reálu.
Dalším projektem podpořeným naší MAS je „Pro-
voz dětské skupiny ve Voděradech“, který během 
36 měsíců poskytne svoji péči 6 dětem předškolní-
ho věku, potažmo jejich rodičům. Je to další z řady 
projektů zaměřujících se na sladění práce a rodiny 
rodičů malých dětí a na muže a ženy vracející se 
po mateřské/rodičovské dovolené, který zahajuje 
fyzickou realizaci od 1. května letošního roku.
Posledním podpořeným projektem ve výzvě Sla-
ďování rodinného a profesního života je příměst-
ský tábor, který bude realizován od 1. srpna 2019 
v Boskovicích a žadatelem je Mateřské centrum 
Veselý Paleček, z.s. Projekt s názvem „Hurá na pří-
městský tábor“ podpoří během 25 měsíců 45 rodi-
čů dětí na prvním stupni ZŠ, kteří jsou ekonomicky 
aktivní nebo aktivně zaměstnání hledají.
Od 15. dubna 2019 běží poslední výzva na ak-
tivitu „Příměstské tábory“ s celkovou alokací 
1,2 mil. Kč. Žadatelé mohou své žádosti podávat 
až do 31. května 2019 prostřednictvím portálu 
ISKP 14+.  SK
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
V rámci Programu rozvoje venkova (dále jen PRV) 
byly zatím vyhlášeny celkem dvě výzvy, podporu 
díky tomu získalo celkem 22 projektů s výší dotace 
14,2 mil. Kč. Největší počet žadatelů zatím využilo 
Fiche č. 1 Modernizace zemědělských podniků. 
Celkem jde o 13 projektů s dotační podporou 
ve výši 8,8 mil. Kč. Čerpání alokací však v různých 
poměrech probíhá ve všech Fichích. V rámci 
programu je již vyčerpáno 62 procent z celkové 
alokace, která je určena pro naši MAS. Zatím pro-

běhly 2 výzvy a do budoucna je ještě plánováno, 
že jedna až dvě výzvy vyhlášeny budou. Nejbližší 
výzva bude otevřena v prvním čtvrtletí roku 2020. 
Letošní rok je využit pro tzv. mid-term evaluaci, 
jejímž obsahem je kromě zhodnocení prozatím-
ního průběhu čerpání ve všech programových 
rámcích, také přesměrování financí z jednotlivých 
Fichí a opatření tam, kde budou nejlépe a nejúčin-
něji využity. 
V současné době probíhá realizace projektů a je-
jich postupné proplácení ze strany Státního ze-
mědělského intervenčního fondu. Projekty z první 
výzvy jsou proplaceny již téměř všechny a nyní se 
dokončují projekty z druhé výzvy. Budeme mít 
tedy čistý stůl na plánování dalších výzev PRV a je-
jich následnou realizaci. Níže je publikováno ně-
kolik fotografií realizovaných projektů pro ilustraci 
možností programu.  

Pořízení pluhu, J. Musil

Rekonstrukce povrchu polní cesty Olešnice, 
lokalita Končiny, město Olešnice

Výstavba haly pro chov drůbeže a králíků, 
F. Šutera

Investice do obnovy provozu kovovýroby, 
J. Sedláček

Technika pro živočišnou výrobu, 
ZEAS Lysice, a.s.
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Jak jsme avizovali již v minulém čísle Zpravodaje, 
MAS Boskovicko PLUS podporuje výsadbu zeleně 
v našem regionu. 
Podporu lze spatřovat zejména v dotačních mož-
nostech Operačního programu Životní prostředí 
(OPŽP), v rámci něhož MAS vyhlásila již 2 výzvy. Vý-
zva č. 1 byla vyhlášena na konci roku 2018 a pod-
poruje realizaci ÚSES a  protierozní opatření. 
Druhá výzva, která podporuje výsadbu/obnovu 
veřejně přístupné zeleně, byla vyhlášena v únoru 

MAS BOSKOVICKO PLUS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
roku 2019. Příjem žádostí o podporu u obou výzev 
bude probíhat do 9. října 2019.“
Požádat o dotaci OPŽP přes MAS může téměř každý, 
u výzvy č. 1 to mohou být i fyzické osoby nepodni-
kající. OPŽP však má nemalé množství požadavků 
na žadatele, proto důrazně doporučujeme začít s pro-
jektovou přípravou v předstihu. Možnost je také pro-
jekty průběžně konzultovat. Základní informace k již 
vyhlášeným výzvám OPŽP naleznete na webu MAS 
Boskovicko PLUS (Realizace strategie – Výzvy – OPŽP).

Výsadba zeleně není v regionu MAS podporována 
pouze dotační možností prostřednictvím OPŽP. 
Naše MAS Boskovicko PLUS uspořádala ve spolu-
práci s Jihomoravským krajem dne 19. února 2019 
již třetí seminář v rámci projektu "Klimatická ze-
leň". Tato poslední část cyklu projektu se zabývala 
tématem správné péče o vysazené stromky. Zú-
častnit se mohl takřka kdokoliv se zájmem o tuto 
problematiku. Seminářem provázel odborník 
z praxe, pan Dominik Grohmann, který v rámci své 
přednášky zasvěcoval účastníky do tajů správné 
péče o stromky, především o ty ovocné. Za po-
mocí poznatků z praxe vysvětloval pan Grohmann 
přítomným, jak správně pečovat o vysazený strom, 
jak provádět výchovný řez, jakým způsobem pro-
vádět zálivku a mnoho dalšího. Seminář mohl 
být inspirativní zejména pro obce Zhoř a Kuničky, 
které jsou zapojeny do projektu Klimatická zeleň, 
v rámci něhož je podporována zeleň komunitní 

KLIMATICKÁ ZELEŇ
výsadbou stromků. Obrázky níže zachycují průběh 
výsadby v našich obcích. I když průběh výsadeb 
nebyl bezproblémový, věříme, že nově zasazené 
stromky budou mít tolik síly a vitality, že překonají 
všechny nepříznivé okolnosti a budou v Kuničkách 
i Zhoři dělat jen radost.   PM a RB
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TECHNICKÁ ZRUČNOST HEZKY ČESKY,  
ANEB POLYTECHNICKÝ MINIVELETRH

Ve středu 13. března 2019 proběhl v Zámeckém 
skleníku v Boskovicích polytechnický minivele-
trh. Jednalo se o akci uspořádanou jak na zvýšení 
povědomí o projektu Místní akční plán II rozvoje 
vzdělávání v ORP Boskovice (dále jen MAP II), tak 
i na podporu zvýšení manuální zručnosti a tech-
nického myšlení. Program zahájil místostarosta 
Boskovic Lukáš Holík, jakožto představitel školství 
v ORP, Lenka Dvořáčková, jako hlavní manažerka 
projektu MAP II a Zdeněk Peša, jako předseda 
MAS B+. 
V dopoledních hodinách představili ryze čeští 
výrobci jednotlivé hračky a stavebnice, proběhl 
workshop pro pedagogy ohledně výběru vhod-

ného typu hraček, stavebnic a pomůcek, které 
mohou být využity při výuce ve školách. Důraz byl 
kladen na interaktivní formu veletrhu, proto byl 
následně nechán prostor všechny vystavěné hrač-
ky a stavebnice vyzkoušet a promluvit si o nich 
s výrobci a prodejci. Odpoledne byly prostory ote-
vřeny pro rodiče s dětmi a veřejnost, aby si také 
mohli všechny vystavované výrobky vyzkoušet. 
Zejména o malé „testéry“ nebyla nouze, poněvadž 
miniveletrh navštívilo i hodně školních družin či 
odpoledních volnočasových kroužků. O příjem-
ný doprovodný program se postaraly děti ze ZUŠ 
Boskovice. Na stránkách MAS Bos kovicko PLUS je 
k vidění krátký záznam z celé akce.

Na akci byly v rámci projektu MAP II zakoupeny 
stavebnice, které jsou nyní předávány do mateř-
ských a základních škol v regionu.  LD
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Daruj knihu!
V březnu, který je měsícem knihy 
a tím i čtenářů, uspořádala MAS 
Boskovicko PLUS akci „Daruj kni-
hu“. Sbírka probíhala na ZŠ Slová-
kova v rámci tradiční „burzy po an-
glicku“, která je velmi oblíbená jak 
mezi dětmi, tak i mezi rodiči.
Akce „Daruj knihu“ byla zamě-
řena na podporu čtenářské gra-
motnosti projektu MAP II rozvoje 
vzdělávání v ORP Boskovice. Dob-
rovolníci z různých koutů regionu 
přinášeli do kanceláře MAS knihy,  zejména pro malé, ale i starší čtenáře. Následně byly osloveny menší 
školy, místní knihovny a školní družiny, které často dle vlastních slov nemají dostatek knih. Knihy byly 
darovány a doufáme, že jejich četba udělá radost co nejvíce dětem. V případě zájmu je několik knih stále 
k dispozici v kanceláři MAS B+, proto nás, prosím, neváhejte kontaktovat 	 						LD

V České republice jsou jako v jedné z mála zemí Evropské unie realizovány 
projekty s názvem „Místní akční plán vzdělávání“ (dále MAP). Toto téma ře-
šila projektová manažerka Simona Konopáčová v Evropském parlamentu 
v Bruselu, kde zastupovala Místní akční skupinu Boskovicko PLUS. Jednala 
s asistentkou paní europoslankyně Michaely Šojdrové, Kristýnou Jankov-
covou, a vypadá to, že bychom v budoucnu mohli prezentovat náš „MAP 
v ORP Boskovice“ právě tam a dále navázat spolupráci na vyšší úrovni. 
Všichni účastníci pracovní cesty měli možnost si prohlédnout prostory 
Evropské komise v Bruselu. Spatřili mohutnou budovu Berlaymont. Ta je 
jedním ze symbolů Bruselu, který lze považovat za jedno z nejvýznam-
nějších měst Evropské unie. Tento mohutný palác určitě dobře znáte ze 
zpravodajství. Když se političtí reportéři hlásí z Bruselu, tak je to nejčas-
těji od budovy Berlaymontu. Co se týká využití, tak právě zde sídlí Evrop-
ská komise, která je jedním z nejdůležitějších orgánů EU. Pracovní cesta 
přinesla zúčastněným nejen důležité profesní kontakty, ale i seznámení 
se s aktuálním evropským děním.                   SK

PRACOVNÍ CESTA DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II ROZVOJE VZDĚ-
LÁVÁNÍ V ORP BOSKOVICE JE V PLNÉM PROUDU

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17-047/0008629 z OPVVV)
Realizační tým MAP II během ledna 2019 úspěšně 
zpracoval první zprávu o realizaci (ZOR) a žádost 
o platbu (ŽOP), pracovníci realizačního týmu byli 
dokonce pochváleni řídícím orgánem i předsed-
nictvem za precizní zpracování.

Zde jsou akce, které se uskutečnily nebo se usku-
teční v rámci realizace projektu v roce 2019:
16.–17. 1.   Setkání pracovních skupin projektu

23. 1.  Snídaně s novináři – akce určená k propagaci 
 MAP II, byli oceněni žáci z družiny Slovákova 
 z Boskovic za vítězný návrh na logo MAP
29. 1. Seminář Spolupráce pedagoga a asistenta 
 pedagoga ve výuce 
 (lektorka Mgr. Eva Čadová)

    6. 3. Daruj knihu v rámci Družinové burzy 
 po anglicku – sbírka knih, osloveny školy 
 i knihovny

13. 3. Mini-veletrh Technická zručnost hezky česky 
 – 2 bloky – dopolední pro pedagogy, 
 odpolední pro veřejnost. Akce byla velmi 
 pozitivně hodnocena ze strany pedagogů 
 i veřejnosti. Na základě doporučení 
 pedagogů byly zakoupeny stavebnice, 
 které budou během dubna až června 
 předávány do škol. Školy jsou v současné 
 době navštěvovány členy realizačního týmu 
 MAP z důvodu zpracování povinného  
 dotazníku a předávání stavebnic. 

10. 4. Seminář ČŠI – Inspirace pro zvyšování 
 kvality vzdělávání ve školách 
 (PhDr. Irena Borkovcová, MBA)
17. 4. Finanční gramotnost pro ZŠ – pilot ZŠ 
 Boskovice, podzim pro pedagogy 
 (jakmile ČSOB bude mít akreditaci od MŠMT)
25. 4. Seminář Odpady a obaly 
 – ve spolupráci s EKO-KOMem
13. 5. Seminář Prevence syndromu vyhoření 
 (lektorka PhDr. Facová)
16. 5. Seminář Reforma financování regionálního 
 školství – určeno pro vedení škol
 (lektorka JUDr. Hana Poláková)
21. 5. Workshop navazující Technické školky 
 – Jak naučít šít děti v MŠ na šicích strojích
 (lektorka I. Havelková)
23. 5. Přednáška spolku Zvol si info – Mozkem 
 proti fake news – přednáška pro veřejnost, 
 workshopy pro ZŠ

17. 6. Setkání řídícího výboru projektu MAP II

19. 9. Workshop s Janem Mühlfeitem 
 odemykání lidského potenciálu  
 – akce pro širokou veřejnost, organizováno  
 ve spolupráci s městem Boskovice
1.–2. 10. Seminář se spisovatelkou P. Braunovou 
  – určeno pro pedagogy a zaměstnance 
  knihoven
Říjen 2019 Spolupráce pedagoga a asistenta 
   pedagoga ve výuce
   (lektorka Mgr. Čadová – pro velký úspěch 
   budeme tento seminář opakovat)
3. 12. Komunikace s rodiči (PhDr. Kyncl)
 Projekt Ptačí budky – budou zakoupeny 
 ptačí budky do Střediska volného času a škol,  
 bude uspořádán také workshop pro pedagogy.

Mini-veletrh povolání – akce zamýšlená na říjen 2019.
Duben až červen realizační tým MAP II dokončí 
dotazníkové šetření v ORP a také předání interak-
tivních stavebnic. 
Během června/července budou zpracovány vý-
stupy z dotazníků a druhá ZOR a ŽOP.  LD

19. 3. Seminář Čtenářská pregramotnost v MŠ 
 (lektorka Mgr. Vyhlídalová)

27. – 28. 3.  Setkání jednotlivých pracovních skupin
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Dne 23. ledna 2019 se na Městském úřadě v Bosko-
vicích konala akce „Snídaně s novináři“. Akci pořá-
dala Místní akční skupina Boskovicko PLUS v rámci 
projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání 
v ORP Boskovice (dále jen MAP II), aby seznámila 
přítomné novináře s cíli a akcemi uvedeného pro-
jektu. Příjemnou součástí bylo také ocenění žáků 
ZŠ Boskovice z družiny Slovákova, kteří pod vede-
ním vychovatelek Gabriely Klevetové a Aleny Kout-
né navrhli nové logo projektu MAP II.
V listopadu 2018 byla vyhlášena soutěž o logo pro-
jektu a relizační tým MAP II z mnoha návrhů vybral 
právě návrh žáků z družiny v Boskovicích. Logo 
se nám líbilo pro svoji barevnost a optimismus. 
Návrh loga byl poté zpracován grafičkou Hanou 
Žalmanovou a výsledné logo nám teď dělá radost 
na všech dokumentech, emailech či pozvánkách.
Celkem se nám v soutěži sešlo 15 krásných návrhů, 
zejména od dětí ze ZŠ, ale byli jsme mile překva-
peni také velmi pěknými návrhy od dospělých. 

SNÍDANĚ S NOVINÁŘI  
A SOUTĚŽ O LOGO PROJEKTU MAP II

Lukáš Trmač, 15 let
ZŠ a MŠ Olešnice

Vojtěch Trmač, 15 let
ZŠ a MŠ Olešnice

Z řad dětí jsme dostali návrhy od žáků z Boskovic, 
Olešnice a Šebetova. Drobné dárky jsme věnovali 
i za dva návrhy žáků z Olešnice, které jsme chtěli 
ocenit pro jejich osobitost a nápad.
Velmi si ceníme všech, kteří se zúčastnili a přes-
tože jsme nemohli ocenit všechny, rádi bychom 
jim touto cestou poděkovali za skvělé příspěvky 
a doufáme, že se dál budou účastnit našich vý-
tvarných soutěží.
Akce „Snídaně s novináři“ se nesla ve velmi příjem-
né atmosféře, zejména proto, že se akce účastnily 
děti, ale také díky šikovným děvčatům z MASky, 
které připravily pravou domácí snídani, kde něchy-
běly muffiny, koláče, sladké rohlíky, domácí uzené 
i domácí chléb. Akce byla podpořena i boskovic-
kým místostarostou Holíkem, který se sám aktivně 
zúčastnil. 
Děkujeme za  účast i  všem novinářům, kteří si 
na nás našli čas a postarali se o propagaci naše-
ho projektu MAP II. LD
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CESTOVATELSKÁ SOUTĚŽ

OBJEVUJTE SVÉ OKOLÍ  SEZNAM MÍST:

Hrad Boskovice – určitě všichni znáte pověst o založení hradu, Velenovi a jeho skopnutém palci.
Pilské údolí – v Pilském údolí býval odjakživa na potoce mlýn, ve kterém pobýval vodník. 
Milenka – na kopci mezi Rudkou a Kunštátem se nachází kopec Milenka, který nese jméno 
                   po dívce, které puklo srdce žalem.
Velký a Malý Chlum – neboli Čert a Bába jsou dva kopce. A jak vznikly, to vypráví stará pověst.
Kostel ve Svitávce – jak byla založena Svitávka, zdejší kostel a o rytířích, kteří se zde usadili, 
                                      se dozvíte z pověsti O rytířích kříže a Svitávce.
Hrad Zubštejn – Zubštejn se kdysi dávno mohl pyšnit vzácnými hodinami na věži, 
                                které však byly spolu s hradem zničeny;
Křetínka – Křetínka byla dříve plná vodníků a potkat nějakého nebyla žádná vzácnost.
Sloup – víte, kde se vzal u sloupu skalní útvar Hřebenáč? Prý je dílem samotného čerta.
Olešnice – v Olešnici se u Veselského potoka na Vejpustku kdysi dávnou objevil skřítek. 
                    Není ale radno si se skřítky zahrávat.
Hrad Rychvald – v okolí hradu Zubštejna kdysi pobýval hadí princ, který střežil vzácný poklad.

Vyhlašujeme novou soutěž, během které navštívíte krásná místa našeho regionu, 
k nimž se váží pověsti. Nejúspěšnější vandrovníky odměníme krásnými cenami.

Podmínky soutěže: 
1. Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie, soutěžit mohou pouze jednotlivci.
2. Navštivte co nejvíce míst ze seznamu a z každého místa pořiďte fotografi i. Ty pošlete 
 na e-mail: kancelar@masboskovickoplus.cz nebo přineste osobně v elektronické podobě.
3. O pověstech se více dočtete v knize Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky, 
 kterou si můžete půjčit v místních knihovnách.
4. V emailu uvádějte: jméno, příjmení, věk, třídu, adresu a telefonní kontakt.
5. Fotky přijímáme ve formátu JPG v dobré kvalitě a velikosti 2–5 MB.
6. Fotografi e přijímáme do 30. září 2019.

Ceny pro výherce: hra ČESKO-otázky a odpovědi na cesty, knížka Pověsti a pohádky od Svitavy, 
od Svratky, Velká pohádková hra pro malé i velké turisty, cestovní polštářky, cestovní láhve a další.

V úterý 21. května uspořádala MAS Boskovicko PLUS v rámci projektu MAP II workshop pro pedagogy „Jak 
naučit děti v MŠ šít na šicích strojích“. Šití v mateřské škole je pokračováním projektu Technické školky, který 
v některých školkách úspěšně funguje a děti tak rozvíjejí svoji manuální zručnost už od malička. Zní to až 
skoro neuvěřitelně, ale děti z MŠ Bílkova v Boskovicích pod vedením paní učitelky Ivany Havelkové, oprav-
du šijí na šicích strojích! Přesvědčili jsme se o tom na workshopu, který vedla sama paní učitelka a ukázala 
tak všem přítomným, že děti jsou velmi šikovné a nebojí se pustit ani do tak náročné aktivity. Děti přímo 
na workshopu šily ekopytlíčky na ovoce, zeleninu či pečivo, přišívaly knofl íky a vyšívaly. Akce se zúčastnili 
kromě pedagogů i rodiče a všichni přítomní byli výrobky dětí i projektem šití nadšeni. V MAS Boskovicko 
PLUS jsme rádi, že můžeme takovéto akce podporovat, protože věříme, že mají smysl.               LD

DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE BÍLKOVA ŠIJÍ NA STROJI
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Celá akce je otevřena velkému počtu návštěvníků, zejména rodinám s dětmi. Přivítáte krále Jiřího 
z Kunštátu a Poděbrad. Těšte se na drezurní show, show laso a bič, tanec s Fríským koněm, školu 
neposlušných poníků, westernové koniny, rytířský turnaj, volné létání dravých ptáků. Pro ty nejmen-
ší návštěvníky je připraven historický dřevěný kolotoč, historická střelnice, dětské dílničky, výstava 
drobného zvířectva, jízda na ponících, králičí hop. Jak již tradičně, nebudou ani letos chybět projíž-
ďky na lodičkách. Upečeme vám chleba v historické cihlové peci, ochutnáte trdelníky, frgály, placky 
z pece. Na sobotní večer jsme pro vás připravili vystoupení trubačů zámku Holešov, kteří vystoupí se 
svým programem „Kořeny lovecké hudby a mysliveckých tradic“. Po skončení vystoupení vás čeká ne-
tradiční podívaná – „Magická noční show s koňmi“. Na neděli je pro vás připravena ukázka koňských 
spřežení, historických kočárů, historické techniky a starých strojů poháněných parní lokomobilou.

BLÍŽÍ SE 12. ROČNÍK SVÁTKŮ ŘEMESEL 
A KRÁSY UŠLECHTILÝCH KONÍ 2019

jedinečná možnost shlédnout pod širým nebem lidová 
i umělecká řemesla a přehlídku krásy ušlechtilých koní

ANEB

V minulém roce přišlo 9 000 návštěvníků, tak doufáme, že letos toto číslo překonáme. 
Smyslem celé akce je připomínat lidová řemesla a oživovat historickou paměť společnosti. 
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Legenda

  1. Druhá výzva OP Životní prostředí podporuje … zeleň.
 2. Kniha pověstí z regionu se nazývá:  

Pověsti a pohádky od Svitavy, od …
 3. Kde končí letošní ročník Maska jede?
 4. Který zámek žádal u výzvy  

Kulturní památky pro návštěvníky?
 5. Zřícenina kterého hradu  

se nachází nad řekou Svratkou?
 6. V rámci operační programu Zaměstnanost  

jsou podpořeny … tábory
 7. MAP II podporuje  

… gramotnost.
 8. Logo MAP II navrhli žáci ze Základní školy …
 9. V březnu MAP II uspořádal pro školy a školky Polytechnický …
 10. Zkratka MAS znamená Místní akční …

Tajenku křížovky můžete přinést nebo zaslat poštou nebo e-mailem do 31. října 2019 do kanceláře 
MAS. Pro tři vylosované z úspěšných luštitelů bude připraven dárkový balíček. (Při zaslání tajenky prosíme 
o telefonní kontakt a e-mailovou adresu.)

Správné znění tajenky ze SUDOKU Zpravodaje č. 19: „INKLUZE“.                           Vylosovaní výherci: 
Pitnerová Anna – Boskovice, Plchová Vladimíra – Kunštát, Zemánková Jiřina – Boskovice.

ZPRAVODAJ Místní akční skupina Boskovicko PLUS vychází 2x ročně. Vydavatel: Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s.  
• Sídlo vydavatele: Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice • IČ: 270 24 920 • Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 21619
• Zpravodaj č. 20 vydán dne 27. května 2019 v Boskovicích

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 e-mailem  
dohodnout i jiný termín schůzky.

Ing. Radka Bezděková – mobil: 725 777 898
e-mail: bezdekova@masboskovickoplus.cz

Mgr. Lenka Dvořáčková – mobil: 604 530 529 
e-mail: map@masboskovickoplus.cz

Ing. Simona Konopáčová – mobil: 736 519 712 
e-mail: info@masboskovickoplus.cz

Ing. Pavel Marek – mobil: 731 630 386 
e-mail: mas@masboskovickoplus.cz

Ing. Jana Ondruchová – mobil: 604 572 597 
e-mail: kancelar@masboskovickoplus.cz

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


