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MAP II finišuje

BOSKOVICKO SOBĚ – s láskou k místní tvorbě
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
PRODEJE MÍSTNÍCH 
VÝROBKŮ NA ÍČKU BOSKOVICE … 
aneb …  
BOSKOVICKO SOBĚ – S LÁSKOU 
K MÍSTNÍ TVORBĚ …  
 
Jste šikovný řemeslník, kutil, výrobce 
rukodělných, potravinářských a země-
dělských produktů či poskytovatel jedi-
nečných služeb?  
Chcete se odlišit od konkurence místní 
značkou, z níž vyzařuje hrdost na širší re-
gion Boskovicka?  
Působíte v regionu Místní akční skupiny 
Boskovicko PLUS (MAS) nebo MAS Part-
nerství venkova?  
 
Pokud odpovídáte na vše hlasité 
„ANÓÓ”, tak jestlipak jste již slyšeli 
o nové  Značce místních výrobků a slu-
žeb BOSKOVICKO SOBĚ? 
 
Tato značka, která vznikla z iniciativy MAS 
Boskovicko PLUS v roce 2021, může být 
právě tím pravým ořechovým. Značka 
může pomoci s propagací, můžete pro-
dávat na jarmarku Boskovicko sobě 
a přináší mnoho dalšího…  
 
A hlavně, někteří z Vás budou navíc moci 
nabídnout svoje produkty k  prodeji 
v Informačním centru Boskovice. 
 
Více informací ke značce naleznete na: 
www.masboskovickoplus.cz.  

PM 
 
 
 

 

PRVNÍ CERTIFIKOVANÍ ZNAČKOU 
MÍSTNÍCH VÝROBKŮ 
A SLUŽEB BOSKOVICKO SOBĚ 

 
Nová značka místních výrobků a služeb 
BOSKOVICKO SOBĚ si dává za cíl pod-
porovat lokální výrobky, produkty, speci-
ality, řemesla, služby, …, prostě vše dobré 
z regionů MAS Boskovicko PLUS a MAS 
Partnerství venkova. 
 
Právě v souvislosti s touto novinkou byla 
pro potenciální žadatele o  tuto značku 
vyhlášena první certifikační výzva – 
jejím úkolem bylo apelovat na místní 
šikovné moravské ručičky a  v  případě 
jejich zájmu o značku je řádně ocertifiko-
vat.  
Tato výzva byla pro žadatele o  značku 
otevřena od 1. března 2022 do aprílo-
vého 1. dubna 2022. Jednotlivé podané 
žádosti byly následně hodnoceny certifi-
kační komisí, která měla za úkol zhodno-
tit splnění podmínek výzvy.  
 
Nyní se značka BOSKOVICKO SOBĚ 
pochlubí prvními vlaštovičkami – ne-
skutečnými 19 oceněnými.  
Certifikované subjekty jsou zobrazeny 
v tabulce níže. 
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Značka místních výrobků 
a služeb BOSKOVICKO SOBĚ 



Mnozí zlí jazykové by mohli namítat: 
K čemu taková značka vlastně je?  
A na to my máme spoustu odpovědí… ☺  
 
Kromě toho, že se takový producent se 
značkou může více zviditelnit, tak se spo-
lečně s námi tímto zapojuje do společ-
ného povědomí o místních producentech 
– o tom, že to dobré máme kolikrát přímo 

před sebou (pod nosem) a ani o tom ne-
víme… Naše značka místních výrobků 
a služeb BOSKOVICKO SOBĚ tyto výrobky 
podporuje a poukazuje na to, že pro to 
hezké a kvalitní nemusíme kolikrát chodit 
daleko.   
 
Čili – v prvé řadě je cílem pomoci k pro-
pagaci daných žadatelů. Jenže toho, co 
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SEZNAM CERTIFIKOVANÝCH ZNAČKOU BOSKOVICKO SOBĚ  

Jméno producenta / Název Produkt / služba Kontakt 

Beranová Lenka Šité výrobky dle vlastních návrhů FACEBOOK: 
„LEBERHANDMADE” 

Dobiášek Michal 
Příběh dřeva – výroba a prodej řemeslných  
a uměleckých předmětů 

FACEBOOK: 
„PŘÍBĚH DŘEVA“ 

Dražilovi  
Roman a Karolína  

Krása z lesa – výrobky ze dřeva www.krasazlesa.cz 

Juračka Antonín Kované výrobky www.kovarstvijuracka.cz 

Korcová Daniela Dárkové a dekorační předměty ze dřeva 
FACEBOOK: 
„DaKor – výroba dárkových 
předmětů a dekorací“      

LIVE LIFE 
Kateřina Janíčková 
Petra Hénková 

Projekt LIVE LIFE  
– náramky z minerálů, motivační výrobky 

www.live-life.cz 

Palme Pavlína 
– Keramika Palme 

Ručně točená keramika www.keramikapalme.cz 

Pilátová Zuzana Háčkované hračky FACEBOOK: 
„Zuzana Pilátová“ 

Plšková Hana 
Tvorba z mohéru z vlastního chovu z angorské 
kozy 

www.angorskakoza.cz 

Richtrová Dagmar Dekorativní pečivo (perníky), včelí med 
FACEBOOK: „Perníčky, 
medovníčky, cookies, 
gingerbread by Dadul“ 

SEBTEX (Eva Kovářová) 
Paličkovaná krajka 
Prádlové pruženky a šňůry 

www.sebtex.cz 

SILT s.r.o. 
Výkup, zpracování a prodej medu 
Ruční výroba medových sirupů a pochoutek 

www.silt.cz 

Sobotková Helena  
Pletení košíků z pedigu, andílci z ovčí vlny, 
lapače snů, náramky z korálků 

FACEBOOK: 
„SENHEHANDMADE” 

Škrancová Ivana Malované vitráže www.skrancova.cz 

Trenz Štěpánka 
Značka Divné čokolády, značka Já rád SVÁ 
játra: Produkty z ostropestřce mariánského 

www.divnecokolady.cz 

Vančurová Jana Domeček v kufříku www.domecekvkufriku.cz 

Vesnický pivovar  
OHRADA s.r.o. 

Výroba piva www.pivovarohrada.cz 

VSP Group, a.s. 
Zemědělské produkty z Olešnice – brambory, 
olešnické mléko, směsi a další produkty 

www.vspgroup.cz 

ZEAS Lysice, a.s. Lysický jablečný mošt www.zeasas.cz 
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nabízí členství v naší značce, je mnohem 
více. Vzpomeňte si třeba na náš loňský 
jarmark Boskovicko sobě – právě držitelé 
značky budou moci být přednostně oslo-
veni. Vzpomeňte si na jiné aktivity MAS – 
i zde budou moci být daní výrobci před-
nostně osloveni.  
V  neposlední řadě se producent může 
pyšnit naším honosným certifikátem 
a  třeba i  na svoje výrobky nalepit pro 
další propagaci speciálně vytvořené cer-
tifikační kulaté logo, které poukazuje na 
to, že právě tento subjekt byl oceněn cer-
tifikační komisí a splňuje známku místní 
jakosti. ☺  
 
NECHTE SE CERTIFIKOVAT I VY! ☺ 
 
Máte zájem o certifikaci naší značkou? 
Věříte, že byste splnili podmínky přede-
šlé výzvy?  
(Více informací na www.masboskovicko-
plus.cz – MAS BOSKOVICKO+/BOSKO-
VICKO SOBĚ-MÍSTNÍ ZNAČKA) 

 
Zkonzultujte s námi Vaši činnost. 
A v případě další výzvy o certifikaci již 
neváhejte a požádejte… 
 
Podporujeme subjekty, jejichž srdce do-
slova bije pro náš region. Samozřejmostí 
je, že činnosti těchto subjektů nesmí zatě-
žovat životní prostředí, nesmí nikoho ha-
nobit a hlavně se musí jednat o seriózní 
a propagovatelnou činnost. Může se jednat 
o tradiční, originální, ruční, jedinečnou vý-
robu / potravinu / službu / činnost spjatou 
s tímto regionem. 

Slavnostní představení značky BOSKOVICKO SOBĚ v ČERNÉ HOŘE 
 
V neděli 3. dubna proběhlo v Černé Hoře slavnostní Zahájení turistické sezony 2022. 
Na této akci, kterou pořádalo společně město Blansko, město Boskovice a pivovar 
Černá Hora, bylo panem místostarostou města Boskovice (a zároveň místopředsedou 
naší MAS v jedné osobě), tedy panem Malachem, veřejně představeno logo Značky 
místních výrobků a služeb BOSKOVICKO SOBĚ.
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Propagace BS na zahájení turistické sezony



Zúčastnili jste se také slavnostního zahájení prodeje místních produktů 
v ÍČKU Boskovice?  
 
Dne 30. dubna 2022 proběhla na Informační centru Boskovice slavnostní akce. 
 
Právě tento sobotní den proběhlo na 
„ÍČKU” slavnostní zahájení prodeje vý-
robků od šikovných producentů z širšího 
regionu Boskovicka a Letovicka a zároveň 
došlo k předání pamětních certifikátů pro 
vůbec první držitele místní značky vý-
robků a služeb BOSKOVICKO SOBĚ.  
 
Akce započala na Masarykově náměstí ve 
14 hodin před vstupní bránou do prostor 
„ÍČKA” a byla organizována zástupci KZMB 
Boskovice, pracovníky ÍČKA Boskovice 
a MASKAMI Boskovicko PLUS a Partnerství 
venkova. 
 
Přítomní byli nejprve přivítáni hudebním 
doprovodem talentovaného žáka zdejší 
ZUŠ, Dominika Jurečky. Akci následně 
zahájil boskovický moderátor, pan 
Oldřich Kovář, který v prvé řadě všechny 
přivítal a předal slovo přítomným hos-
tům.  
 
Mezi přítomnými hosty, kteří provedli zdravici, byla paní senátorka Jaromíra Vítková. 
Za město Kunštát přivítal přítomné pan starosta Zdeněk Wetter, který zároveň pozval 
na brzkou akci „Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní” do Kunštátu, která se usku-
teční již v červnu. Následovaly zdravice od místostarosty města Boskovice a místo-
předsedy MAS Boskovicko PLUS pana Petra Malacha a  taktéž od předsedy MAS 
Boskovicko PLUS pana Zdeňka Peši. 
 
Pan předseda naší MAS Boskovicko PLUS předával osobně certifikáty místní značky 
BOSKOVICKO SOBĚ, které obdrželi právě ti producenti výrobků a služeb, kteří úspěšně 
prošli certifikační výzvou. Jedná se o takové výrobky a služby, které jsou spjaté přímo 
s širším územím Boskovicka a Letovicka, o takové produkty a služby, které jsou prostě 
něčím jiné než ty, co najdeme v globálních řetězcích. 
 
Po tomto oficiálním veřejném předání certifikátů se účastníci akce dostavili do pro-
stor „ÍČKA”, aby se seznámili se zbrusu novým prodejním místem právě lokálních 
produktů BOSKOVICKO SOBĚ. Na „ÍČKU” všechny přítomné přivítala krásná velká dře-
věná vitrína s regionálními produkty – ozdobená fialovou mašlí – jen to přestřihnout! 
Následovalo tedy slavnostní přestřižení „pásky”. Po slovech ředitele KZMB Boskovice 
Ondřeje Dostála bylo zřejmé, že mnohé z vystavených produktů již brzy budou mít 
své nové majitele. Ano, místní tvořiví a šikovní lidé vytvářejí kvalitní práci a naše MAS 
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Boskovicko PLUS je hrdá na to, že může být součástí 
jejich propagace. 
 

Odteď už nebudete muset přemýšlet, kde najít lo-
kální výrobky. 
Odteď je můžete hledat právě na ÍČKU Boskovice. 
 

Pojďte i Vy podpořit místní producenty do ÍČKA 
zakoupením něčeho hezkého, originálního, míst-
ního a hlavně s láskou vytvořeného svým blízkým. 
 

PM 

Antonín Juračka (Lhota Rapotina) 
Stavili jsme se za kovářem Antonínem Ju-
račkou do provozovny ve Lhotě Rapotině. 
Právě odtud pochází originální ručně ko-
vané výrobky, s nimiž jste se již zajisté 
v našem regionu setkali – např. na nejrůz-
nějších jarmarcích. 
 
Pane Juračko, prozraďte nám, prosím, 
v čem Vaše činnost spočívá? 
„Kovařina je sice dřina, ale je to řemeslo, 
které mě doprovází celý život. Je to můj ko-
níček a samozřejmě i obživa. Moje takřka 
každodenní činnost spočívá ve výrobě ko-
vaných výrobků zde ve Lhotě Rapotině. Vy-
rábím například nejrůznější interiérové 
doplňky, dekorativní předměty a taky nej-

různější prvky do exteriérů, 
exteriérů, jako jsou např. 
kované ploty, mříže, zá-
bradlí. Vyrábím ať už dle 
vlastních návrhů, tak i dle 
návrhů zákazníka… Pro-

dukty, které zde vytvořím, si zákazníci 
mohou koupit jak osobně na nejrůznějších 
trzích a jarmarcích, nebo taky online – na 
mých webových stránkách (kovarstviju-
racka.cz) nabízím i e-shop.„ 
 
Jak jste se k činnosti dostal? 
„Dá se říct, že toto řemeslo mám v krvi. Můj 
pradědeček byl totiž kovářem. Zároveň 
moje maminka je malířkou. Takže umění 
a řemeslo mě lákalo už odmala. Proto jsem 
se rozhodl ke studiu na uměleckého ko-
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BOSKOVICKO 
SOBĚ 

– s láskou 
k místní tvorbě!

Ptáme se místních producentů 

 
Představujeme Vám první certifikované značkou BOSKOVICKO SOBĚ.  
Do tohoto čísla Zpravodaje jsme vylosovali paní Ivanu Škrancovou, která vytváří ma-
lované vitráže, a dále kováře, pana Antonína Juračku. V příštích číslech Zpravodaje 
nahlédneme do činností zase dalších vybraných certifikovaných prodejců/výrobců.



váře. A  pak po maturitě byla kovařina 
jasná volba…” 
 
Co Vás na práci nejvíce baví?  
„Baví mě jednak řemeslo jako takové 
a  také to, že vznikne výsledný výrobek, 
který má za úkol prostě někoho potěšit – 
ať už jako dekorace, nebo třeba jako dárek 
pro někoho. Moje práce je zároveň mým 
velkým koníčkem. Nedovedu si představit 
dělat něco jiného. Baví mě na tom taky to, 
že co kus, to originál – je to prostě poctivé 
české řemeslo. Jen mě možná trošku mrzí, 
že v  dnešní době už tato řemesla dětmi 
tolik vyhledávaná nejsou. Ale – třeba se to 
změní.” 
 
Co si u Vás zákazníci nejčastěji kupují 
a objednávají? 
„To je různé… Kupují samozřejmě od ma-
lých podkoviček pro štěstí až po ty větší 
propracovanější dekorace – třeba třicetiki-
lový lustr. A co se týče zakázkové výroby, 
tak nejednou jsem se už setkal s originál-
ními požadavky. Například pro jednoho 

paleontologa jsem vytvořil postavičky nej-
různějších dinosaurů – několikakilových – 
to už nebylo na plánovanou poličku.” 
 
Kde mohou zákazníci narazit na Vaše vý-
robky? 
„Jednak na tom zmíněném e-shopu, na jar-
marcích nebo i různě v terénu – zde můžete 
narazit na nejrůznější kované výtvory v exte-
riéru na zakázku – třeba brány, ploty a tak…” 
 
Proč jste se rozhodl zapojit se do sou-
těže o značku místních výrobků a služeb 
BOSKOVICKO SOBĚ? 
„Líbí se mi, že tato značka spojuje místní 
producenty a vidím v tom přínos – nejen 
pro nás výrobce, ale také pro konečné zá-
kazníky.” 
 
Co chystáte v nejbližší době? Kde Vás 
můžeme potkat? 
„Určitě se objevím na tradičním jarmarku 
řemesel v Kunštátě a také se mnou počí-
tejte na dalším jarmarku BOSKOVICKO 
SOBĚ.”  

Ivana Škrancová (Letovice) 
Osobní návštěva proběhla také v Letovi-
cích u paní Ivany Škrancové, která nám 
přiblížila svoji skleněnou tvorbu. 

Paní Škrancová, můžete nám nastínit, 
v čem spočívá Vaše činnost a jak jste se 
k ní dostala?  

„Vystudovaná jsem textilní výtvarnice – 
obor krajkářka, vyšívačka. Původně jsem 
působila v Tylexu jako návrhářka. Nyní už 
je to 24 let, kdy jsem odešla se synem na 
mateřskou dovolenou a v té době jsem se 
začala věnovat malování na hedvábí a na 
textil. Dalším krokem pak byl přechod ke 
sklu. Postupem času jsem od textilní tvorby 
přešla pouze k  malovaným vitrážím na 
sklo. Ostatní tvorbě se nyní věnuji pouze 
okrajově. Moje tvorba spočívá v malování 
speciálními vitrážovými barvami na sklo. 

Malba pak musí projít fixací a  následně 
jsou obrazy zarámovány měděnou páskou 
a opatřeny řetízkem nebo očky na zavě-
šení. Větší formáty nemusí být rámovány 
a mohu je opatřit pouze skrytými závěsy na 
zadní straně.”  

Co Vás na práci nejvíce baví?  
„Baví mě především ta svoboda, že si svoji 
práci můžu dělat, jak chci. Vše si řídím 
sama. Mám také moc ráda tu čistotu barev 
na skle. Je tam v ní maximum světla. Prů-
hledností skla je v  obrazech vidět čistá 
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krása a brilantnost barev. Ráda experimen-
tuji s barvami, stále něco zkouším. Někdy 
je to i nucené, když určitý druh barev náhle 
přestanou dovážet, musím se naučit pra-
covat s  novými barvami. Tím se vlastně 
musím dále vyvíjet, je tam posun, dyna-
mika. Není to stereotyp. Nejraději mám 
tvorbu, když mám volnost. Pokud tvořím 
na objednávku, musím už poslouchat 
přání klienta a trochu se trefovat do jeho 
vkusu. Ale i  tak je v  mé práci stále jistá 
dávka svobody. 

Několikrát jsem pořádala také workshopy 
pro děti, ale to je velmi náročné jak na čas, 
tak na spotřebu energie. S energií se sna-
žím hospodařit a hodně ji dobíjet. Každé 
ráno cvičím jógu, tančím spontánní tance, 
medituji, mám ráda toulání po horách 
mimo civilizaci s kamarády a s batohem na 
zádech.” 

Co si u Vás zákazníci nejčastěji kupují 
a objednávají? 
„Vyrábím vitráže různých velikostí od těch 
nejmenších 3�3 cm až po 40�40 cm, ale 
třeba i nástěnné hodiny. Jsem schopná vy-
robit v  podstatě cokoliv na objednávku. 
Mám za sebou několik velkoformátových 
vitráží do interiéru nebo třeba okna něko-
lika kaplí.”  

Paní Škrancová nás pozvala do svého ate-
liéru a předvedla svoji aktuální tvorbu, 
která je na objednávku pro klienta až ze 
slovenských Tater. „S těmito vzory jsem 
začala asi před dvěma lety. Myslím, že se 

v  nich odráží moje krajkářská minulost 
a možná i to, že moje prababička vyšívala 
kroje v  Miloticích. Vitráže mají folklórní 
motivy a je v nich patrná inspirace modro-
tiskem. Při tvorbě abstrakcí je člověk volný 
a rozevlátý, zatímco symetrie folklórních 
motivů je ustřeďující a dodává vnitřní klid.”     

Dají se Vaše výrobky koupit někde 
v okolí, nebo kde na ně mohou zákazníci 
narazit? 
„Dříve jsem měla své výrobky v galerii Do-
mino, tam jsem měla i nějaké výstavy, ale 
nyní po covidu už ne. Průběžně dodávám 
do galerií do Litomyšle, do Liberce, do 
Prahy. Řada galerií ale po náročných 2 le-
tech už neotevřela. Působím jako OSVČ 
a kromě uvedených galerií občas zajedu na 
nějaký jarmark. To je pro mě náročnější, 
protože zboží tvořím delší dobu, aby byl 
stánek zaplněn vitrážemi a  bylo co pro-
dávat. Něco prodám i přes svůj web a další 
webové platformy.” 

Proč jste se rozhodla o zapojení do do 
soutěže o značku místních výrobků 
a služeb BOSKOVICKO SOBĚ? Jaká jsou 
Vaše očekávání? 
„Očekávám, že se o  mně a  hlavně mojí 
tvorbě dozví zase další lidé. Mnohdy lidé 
netuší, co vzniká přímo v  jejich regionu. 
Doufám, že si lidé uvědomí, že je dobré na-
kupovat hlavně od místních výrobců, a tak 
je podpořit. Člověk by měl být hrdý na to, 
co je místní… Měl by být hrdý na svůj kraj. 
Je přece lepší nakoupit od místního pro-
ducenta třeba sýr nebo maso a ne konzu-
movat potraviny z druhé strany Země.”  

Co chystáte v nejbližší době? Kde Vás 
můžeme potkat? 
„Určitě se přes léto objevím na nějakém 
jarmarku, snad i v srpnu v Boskovicích. Na 
prázdniny zvu všechny na zámek do Ko-
nice, kde budu po nějaké době zase vysta-
vovat.”  
 

RB, PM 
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BOSKOVICKO
SOBĚ

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s. Vás srdečně
zve na

ANEB BOSKOVICKÝ JARMARK  MÍSTNÍCH VÝROBKŮ,
SPECIALIT A ŘEMESEL

Přijďte se pobavit a podpořit místní výrobce a firmy.

pátek 19. srpna 2022, 10 - 18 hodin
v areálu Zámeckého skleníku Boskovice



Nové trendy v propagaci 
místních produktů a výrobků 

Jakým způsobem pomoci drobným živ-
nostníkům, malým a  rodinným firmám, 
poctivým řemeslníkům a  dalším šikov-
ným ručičkám, kteří i v dnešní době vědí, 
že řemeslo má zlaté dno?  
 
Boj místních a poctivých výrobců s nej-
různějšími podnikatelskými giganty 
o svoje zákazníky je mnohdy velmi těžký. 

Velké nadnárodní korporace se často bo-
hužel soustředí jen na vysoké zisky 
a pojmy pečlivost a kvalita jakoby pro ně 
byly cizí. O to více je třeba si vážit právě 
těch, kteří do své činnosti dávají i kousek 
svého srdce. Jenže, jak jim pomoci pro-
razit? 
 
Naše Místní akční skupina Boskovicko 
PLUS společně s Místní akční skupinou 
Moravský kras pořádala na toto téma se-
minář s názvem: Nové trendy v propagaci 
místních produktů a výrobků. Seminář se 
konal ve čtvrtek dopoledne 14. října 
2021 v zasedací síni na Městském úřadě 
v Boskovicích. 
 
Akce byla určena jak všem drobným pod-
nikatelům, tak i široké veřejnosti se zá-
jmem o  dané téma. Seminář zahájili 

vedoucí pracovníci kanceláří jednotli-
vých MAS, za Boskovicko PLUS paní Bez-
děková a  za MAS Moravský kras pan 
Jančo. Tímto byly zároveň také předsta-
veny místní značky obou MAS, tj. Morav-
ský kras a BOSKOVICKO SOBĚ. 

První částí semináře provázela paní Šten-
clová, která působí jako manažerka mar-
ketingu Kariérního Centra Masarykovy 
Univerzity v Brně. Ve své prezentaci po-
pisovala, jaké formy propagace regionál-
ních produktů patří k těm efektivnějším 
a modernějším, případně k těm zastara-
lejším a  nedoporučeníhodným. Nechy-
běla ani spousta příkladů z praxe, kterými 
se účastníci mohli inspirovat. Jako druhá 
přednášející se představila paní Koplová 
z  rodinné firmy Mydlidědek z  Lažánek. 
Paní Koplová zmínila zejména své prak-
tické zkušenosti coby držitelka značky 
Moravský kras regionální produkt. 
 
Vzhledem k tomu, že s oběma přednáše-
jícími proběhla bohatá diskuze, je zřejmé, 
že účastníky seminář zaujal a  že třeba 
i využijí některých nově získaných metod 
v praxi. 
 
Děkujeme jak přednášejícím za hezké 
prezentace, tak samozřejmě i  všem 
zúčastněným a  těšíme se třeba zase 
někdy u nás v Boskovicích na viděnou. 

PM 
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Pátá výzva programu Rozvoje 
venkova byla ukončena 

 
V pořadí už 5. výzva Programu rozvoje venkova (PRV), vyhlášená naší MAS, byla ukon-
čena. Tentokrát byla směřována do podnikatelské oblasti. Vyhlášeny byly Fiche č. 1 
Modernizace zemědělských podniků a Fiche č. 3. Podpora podnikání a agroturistiky. 
Zjednodušeně řečeno, byla pro zemědělské a nezemědělské podnikatele na venkově. 
Celková alokace výzvy byla více než 6,5 milionu korun, pro zemědělce bylo určeno 
4,9 mil. Kč a dalších 1,6 mil. Kč bylo vyčleněno pro ostatní podnikatele.  

Tentokrát již bylo setkávání vše-
obecně možné, takže jsme bez 
obav dne 16. 3. 2022 uskutečnili 
na MěÚ Boskovice i seminář pro po-
tenciální žadatele. V  termínu 
daném výzvou, tj. od 7. 3. 2022 do 
půlnoci 13. 4. 2022, bylo podáno 
do obou Fichí 33 žádostí s celko-
vým požadavkem dotace ve výši 
9,85 mil. korun. Již nyní tedy víme, 
že část žadatelů zůstane nepod-

pořena, ale s tím bohužel MAS nic nenadělá. Financí je prostě pouze omezené množ-
ství. Nyní žádosti prochází kontrolami a následně začátkem června bude známo, kdo 
byl v 5. výzvě úspěšný. Seznam podaných projektů je připojen v následující tabulce. 
V rámci právě probíhajícího přechodného období se jednalo o poslední větší výzvu 
pro podnikatelskou sféru. Začátkem příštího roku je počítáno ještě s výzvou pro 
spolky a obce na podporu kulturní a spolkové činnosti, podobně jako tomu bylo 
v loňské výzvě. Budou to už také zbytkové finance a v MAS doufáme, že budou také 
všechny využity. Následně už snad budou připraveny nové balíčky peněz pro období 
2021–2027, které právě v PRV odsunulo přechodné období. Jsme tedy nyní v očeká-
vání, co pro nás Ministerstvo zemědělství do SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY při-
praví, ale velké změny oproti stávajícímu PRV nejsou očekávány. Na stránkách našeho 
Zpravodaje se to ale jistě zase dozvíte. Níže si můžete prohlédnout několik ukázek 
z již dokončených projektů.                                                                                               RB
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Modernizace moštárny (PRV) Podpora modernizace podniku (PRV)
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Přidělené pořadové 
číslo Název projektu Místo realizace 

projektu

2022-094-005-001-078 Nákup obraceče píce Sudice

2022-094-005-001-080 Pořízení pluhu Kněževes

2022-094-005-001-083 Udržování orné půdy v režimu ekologického zemědělství a přeprava kulatých balíků Rašov 

2022-094-005-001-084 Investice do strojů Žďárná

2022-094-005-001-086 Investice do provozu prvovýroby Křtěnov

2022-094-005-001-089 Nákup návěsu a mulčovače za traktor Rozseč nad Kunštátem

2022-094-005-001-090 SHRNOVAČ PÍCE Brťov-Jeneč

2022-094-005-001-091 Modernizace zemědělského podniku 2022 Tasovice

2022-094-005-001-093 Nesené smyky s bránami Ústup

2022-094-005-001-094 Modernizace strojového parku Strhaře

2022-094-005-001-095 Pořízení nakladače Crhov

2022-094-005-001-097 Modernizace strojů Černovice 

2022-094-005-001-098 Pořízení zemědělské techniky Boskovice(Bačov)

2022-094-005-001-100 Pořízení mulčovače Benešov

2022-094-005-001-101 Stroje do RV Lomnice (Brusná)

2022-094-005-001-102 Stáj Lomnice

2022-094-005-001-103 Vůz Lomnice (Brusná)

2022-094-005-001-104 Nádrž na skladování kapalných hnojiv Lhota u Olešnice

2022-094-005-001-105 Podmítač Lomnice (Řepka)

2022-094-005-001-107 Rozvoj živočišné výroby - nákup záložního zdroje elektrické energie Lhota u Olešnice

2022-094-005-001-108 Modernizace zemědělského podniku 2022 Boskovice (Bačov)

2022-094-005-001-111 Zemědělská technika pro živočišnou výrobu ZEAS Lysice,a.s. Kozárov

2022-094-005-001-112 Investice do zemědělské techniky Jabloňany

2022-094-005-001-113 Nákup stroje - radličkový podmítač Lomnice (Veselí)

2022-094-005-001-115 Kompaktor Jabloňany

2022-094-005-001-117 Stroje do RV Krhov

2022-094-005-001-119 Nákup techniky Ludíkov

2022-094005-003-087 Investice do nezemědělských činností Rozsíčka

2022-094005-003-099 Pořízení CNC technologie Chrudichromy

2022-094-005-003-109 Pořízení stroje Lhota Rapotina

2022-094005-003-110 Modernizace podniku BAPER INTERIER s.r.o. Lhota Rapotina

2022-094005-003-114 Rozvoj nezemědělské činnosti 2022 Boskovice (Bačov)

2022-094005-003-120 Pořízení vybavení pro rozvoj podnikání Boskovice

SEZNAM ŽÁDOSTÍ PŘIJATÝCH V RÁMCI VÝZVY Č. 5 
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Fiche 1 :

Fiche 3: 

Oprava sociálního zařízení KD (PRV) Pořízení vybavení pro spolkové činnosti (PRV) Pořízení vybavení pro pneuservis (PRV)



Ze světa dalších 
operačních programů 

Zatímco Program rozvoje 
venkova stále běží díky pře-
chodnému období na plné 
obrátky, v ostatních operač-
ních programech z dotačního 
období 2014–2020 již výzvy 
být vyhlašovány nemohou. 
Ve většině OP (PRV, OPZ, 
IROP) došlo a  dochází 
k  úspěšnému dočerpávání 
alokace, výjimkou je snad jen 
Operační program Životní 
prostředí, v němž bohužel fi-

gurovala nadměrná byrokracie, která od-
razovala značnou část žadatelů – i  tak 
pozorný čtenář Zpravodaje zajisté ví, že 
právě v minulém čísle jsme se pochlubili 
úspěšným projektem sídelní zeleně 
ve městě Olešnice. 

 
Z IROP NÁM VYROSTLA DVĚ KOMUNITNÍ 
CENTRA 
Komunitní centrum můžeme chápat jako 
zařízení, které má sloužit pro určitou ko-

munitu (skupinu různých osob) ke konání 
nejrůznějších aktivit (např. kulturních, 
sportovních, edukačních, environmentál-
ních atd.) i poskytování sociálních služeb. 
Cílem těchto center je zamezení sociál-
ního vyčlenění osob. Komunitní centrum 
se snaží svými aktivitami propojit a začle-
nit osoby do života v obci / dané lokalitě.  
 
Naše MAS Boskovicko PLUS se může 
pochlubit, že v  uplynulých letech po-
mohla za pomocí dotačních prostředků 
IROP podpořit dokonce 2 komunitní cen-
tra: na Hrádkově a  v  Hlubokém u  Kun-
štátu. Oba tyto projekty byly předloženy 
do výzvy č. 8 Sociální služby a komunitní 
centra II. Z celkových výdajů této výzvy 
na realizaci, které činí cca 13,5 mil. Kč, 
byla přiznána dotační podpora Hrád-
kovu (resp. městu Boskovice) ve výši 
5,7 mil.  Kč a  KC Hluboké (resp. městu 
Kunštát) ve výši 2,5 mil. Kč. 
 
Nyní Vám obě KC stručně představíme. 
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Stavba Komunitního centra Boskovice – Hrádkov, kterou realizuje město Bos-
kovice ve své místní části Hrádkov, byla započata v předcházejících letech 
a právě v letošním roce výstavba úspěšně směřuje ke svému závěru. Jedná se 
o výstavbu dvoupodlažní podsklepené budovy s podkrovím, stojící na místě již 
nevyhovující stavby v centru Hrádkova. Realizací projektu bude zajištěn lepší 
a efektivnější přístup místních obyvatel k sociálnímu, kulturnímu, volnočaso-
vému i sportovnímu vyžití. KC a jeho plánované služby a aktivity bude pokrývat 
požadavky všech věkových skupin v této místní části – na své si přijdou jak děti 
a mládež, tak i dospělí lidé, senioři či osoby se zdravotním postižením (budova 
je navíc nově bezbariérově přístupná). V KC bude také poskytováno ve spolu-
práci s pracovníky odboru sociálních věcí MěÚ Boskovice základní sociálně 
právní poradenství. Nové prostory KC Hrádkov poslouží také pro pořádání před-
nášek, kurzů a seminářů na různá témata, pořádání pravidelných setkání mami-
nek, jako družina pro děti, dále na koncerty, soutěže, pěvecké sbory a další 
aktivity a činnosti pro děti i dospělé. 



| MAS Boskovicko PLUS | | 15 |

Komunitní centrum Hluboké u Kunštátu je KC realizované městem Kunštát 
v místní části Hluboké.  
 
V rámci tohoto projektu se řeší půdní vestavba objektu „Staré školy", jíž by se 
mělo vybudovat kvalitní zázemí pro plnohodnotné setkávání místních občanů 
a také pro realizaci komunitně vedených sociálních, vzdělávacích, kulturních 
a volnočasových aktivit. Za pomocí dotace došlo ke zbudování dvou komunit-
ních místností – multifunkční místnosti a kanceláře sociálního pracovníka, který 
zajistí odborné sociální poradenství a bude pomáhat při organizaci odborných 
přednášek, kurzů a činností za účelem začleňování místních občanů do zdejšího 
společenského života. 
 
Realizace obou KC pomůže vyřešit ve dvou koutech našeho velkého regionu 
hrozbu sociálního vyčlenění, neboť za pomocí obou projektů budou moci za-
nedlouho občané jak na Hrádkově, tak i v Hlubokém aktivně využívat kvalitní 
prostory pro setkávání, organizaci volnočasových a dalších aktivit. 
 
Fotografie KC níže zachycují průběh realizace obou zařízení (fotografie KC po-
skytnuty žadateli). PM

Budova KC před realizací Komunitní centrum v Hrádkově v rekonstrukci

Budova KC v Hlubokém u Kunštátu v rekonstrukci Interiér KC v Hlubokém u Kunštátu po rekonstrukci



!

Dotace v následujících letech?

Bezpečnost chodců – apel občana 

OP TAK? OP JAK? OP PROČ? ☺ … Ne, nezblá-
znili jsme se (prozatím). Těmito zkratkami 
poukazujeme na to, že dotační období 
2021–2027 nabízí jistou rozmanitost v na-
bídce operačních programů a jejich případné 
administraci přes MASKY.  
 
A  s  tím přicházejí nové operační programy 
(pro nás fajnšmekry „operáky”, OP). Tak třeba 
OP TAK se myslí podpora Technologie a apli-
kace pro konkurenceschopnost místních ma-
lých a středních podniků a OP JAK není nic 
jiného než „Jan Ámos Komenský“ – tedy OP, 
který si dává za cíl podporovat vzdělávání – 
na poli vzdělávání má naše MAS silnou pozici 
díky projektu Místní akční plán II rozvoje 
vzdělávání v ORP Boskovice. 

Kromě zmíněné 
nabídky „nových 
operáků” je v  na-
bídce pro MAS, 
a  tedy i  pro žada-
tele dotačních pro-
středků, řada již 
existujících OP 
a  stálic. Často však s  pozměněnými názvy 
a leckdy i pravidly:  
• SZP (Společná zemědělská politika navazu-

jící na Program rozvoje venkova); 
• OPZ+ (Operační program Zaměstnanost 

plus); 
• OP ŽP (Operační program Životní prostředí); 
• IROP 21+ (Integrovaný regionální operační 

program). PM 

Realizace projektů podporujících bezpečnost chodců (i cyk-
listů) v dopravě byla v dotačním období 2014–2020 jedním 
z nejčastějším požadavků na dotační prostředky pro obce pro-
střednictvím naši MAS v rámci IROP. Z důvodu stálé potřeb-
nosti této aktivity je předpokladem, že tato možnost bude 
i v následujících letech. Vždyť tak, jak níže píše občan města 
Boskovice, pan Matuška, ne každý řidič je za volantem zodpo-
vědný a byť sebemenší „potrkání se” s chodcem může mít až 
fatální následky… PM 
Milí spoluobčané, 
touto cestou vyjadřuji svůj názor na PŘEKRAČOVÁNÍ RYCHLOSTI 
v obcích, a to konkrétně v BOSKOVICÍCH. 
Většina řidičů projíždí obcemi rychleji, než by měla. A doporu-
čené rychlosti často nerespektují vůbec. Např. ve Lhotě Rapotině 
mají doporučen průjezd obcí třicet, v Újezdě u Boskovic čtyřicet 
km/h. Vždyť v poslední době snad všichni vnímáme hustší provoz 
vozidel v obcích… Jako chodci je mi protivné, jdu-li po ulici ve 
městě a vedle mě rychle prohrčí auto. Jako řidič mám často z při-
bližujících se přechodů pro chodce respekt či obavu – co kdybych 
porazil nějakého chodce!  
Podle mého názoru naše město potřebuje více opatření zamě-
řených na dodržování povolené rychlosti, nejlépe v podobě vy-
výšených přechodů pro chodce. Před takovým vyvýšeným 
přechodem řidič přibrzdí, přejede vlažnějším tempem, a pak se 
zase rozjede... Tento stav nám připomene, že máme být ostražití! 
Je to dobré jak pro nás chodce, tak i pro nás šoféry.  

Před časem jsem psal podněty v tomto směru tehdejším místostaros-
tům i paní senátorce. Odpověděli mi celkem přívětivě, místy i s nadějí, 
že město plánuje omezení rychlosti na příjezdových komunikacích 
do Boskovic ve směru od Knínic, Brna a Prostějova. Apel jsem adre-
soval i úřadům s konkrétními žádostmi – ty však byly zamítnuty jak 
dopravní komisí, tak Radou města a odborem dopravy. Hlavním ar-
gumentem bylo, že by to zpomalilo dopravu ve městě! 
Ale teď i boskovická pozitiva, TZV. ZÁBLESKY NADĚJE: rozdělo-
vacích přechodů pro chodce s  ostrůvkem máme již několik 
i u nás: u nemocnice, u Tesca a hlavně u školy na Sušilově ulici, 
o němž mi při vstřícném rozhovoru paní senátorka sdělila, že jej 
prosadila. Dále je dobré, že v době školní docházky strážníci 
městské policie řídí dopravu na vybraných přechodech pro 
chodce. A výborné jsou už dlouhodobě zavedené retardéry na 
Hybešově ulici či 3 vyvýšené přejezdy průjezdem náměstí. 
Podařilo-li by se prosadit alespoň jeden, dva či tři další zpoma-
lovací prvky, bylo by to moc fajn. Dle mého názoru by prospěl 
alespoň nápis před určitými exponovanými přechody – ZPO-
MALTE DĚTI / CHODCI. 
Je na nás na občanech dávat podněty politikům, a ti pak na pří-
slušné instituce, takto se situace může změnit. Možná to teď vy-
padá, že se nějak rozpínám. A třebas jsem sám, ale věřím, že je 
nás víc takových, co si to přejí a TŘEBA NÁS BUDE JEŠTĚ VÍC, 
A TO MI DÁVÁ NADĚJI. 
Děkuji za VYSLYŠENÍ :-)  

Tomáš Matuška, Boskovice – (redakčně zkráceno) 
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Dne 30. března 2022 proběhl ve velké 
zasedací síni na MěÚ Boskovice 
DISKUZNÍ SEMINÁŘ k  plánovanému 
Operačnímu programu Zaměstnanost 
PLUS (OPZ+). Tento veřejný seminář 
pořádala naše MAS pro potenciální 
zájemce o spolupráci v rámci společného 
řešení sociálních problémů v  regionu 
MAS Boskovicko PLUS v  následujících 
letech. 
V  rámci tohoto semináře vedli diskuzi 
manažerka MAS Radka Bezděková 
a  projektový manažer Pavel Marek. 
Prezentující nejprve představili 
účastníkům semináře aktuální informace 
z přípravy OPZ+, v rámci něhož dochází 
k  jedné velké změně. Zatímco v  jiných 
operačních programech je a bude MAS 
nadále administrátorem, „vyhlašova-
telem” a hodnotitelem dotačních výzev, 
tak v OPZ+ je nyní požadováno, aby oním 
žadatelem byla právě MAS. A žadatelem 
čeho? Žadatelem o finanční prostředky 
na realizaci komplexního sociálního 

projektu, který bude řešit aktuální 
nejpalčivější sociální potřeby regionu. 
Právě tyto problémy a  potřeby měli 
možnost účastníci během semináře 
komunitně projednávat. 
Druhá část semináře se věnovala 
možnému zájmu do zapojení 
a  spolupráci účastníků při realizaci 
případného projektu OPZ+ naší MASKOU. 
Závěrem je nutné poznamenat, že 
finanční prostředky, stanovené ze strany 
ŘO OPZ+, nejsou prozatím tak vysoké, 
jako je zájem jednotlivých MASEK z ČR 
o  tuto problematiku. Budeme však 
optimističtí a budeme věřit, že se také 
naše MAS Boskovicko PLUS bude i v této 
oblasti řadit mezi ty nejlepší a následnou 
zdárnou koordinační činností napomůže 
v  dalších několika letech realizovat 
aktivity na řešení předem vytyčených 
palčivých sociálních problémů v našem 
regionu. 

PM 
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Diskuzní seminář k plánovanému OPZ+  
aneb komunitní projednání potřeb a vymezení spolupráce 

k řešení sociálních problémů regionu MAS



Vlivem covidu byly všechny aktivity s potkáváním výrazně omezeny, proto jsme se 
na dílničky velmi těšili! Po dvouleté pauze proběhly jako první Adventní dílničky, 
které byly uspořádány ve spolupráci se SVČ Boskovice dne 10. 12. 2021 v Sokolovně 
Boskovice. Pro navození vánoční atmosféry se vytvářela přáníčka, jmenovky, betlémky, 
sněhuláčci a další zejména papírové výrobky. Atmosféra byla výborná! I přesto, že 
bylo nutné dodržovat jistá epidemiologická pravidla, se zúčastnilo v průběhu konání 
akce téměř 155 dětí ze škol a školek zapojených do projektu MAP II v ORP Boskovice. 

Protože se nám tvoření moc líbilo, pokračovali jsme prvními Velikonočními dílničkami. 
Ty proběhly opět ve spolupráci se SVČ Boskovice, ale i ZŠ Jabloňany a Knihovnou Bos-
kovice, která zajistila perfektní venkovní velikonoční stezku. Tentokrát se konala akce 
v Zámeckém skleníku v Boskovicích dne 8. 4. 2022. Vyráběla se kuřátka, zajíčci, sle-
pičky, dárkové krabičky, ale byla i možnost uplést si pomlázku, kterou využil kdejaký 
chlapec. Už jsme nebyli svázáni epidemiologickými opatřeními, a tak se programu ur-
čeného pro školy a školky zapojené do projektu MAP II zúčastnilo přes 400 dětí! 

V  odpoledním programu pro veřejnost přišlo téměř 100 dětí v  doprovodu 
rodičů. 
Obou akcí se zúčastnily studentky ze SPgŠ Boskovice, které nám s dětmi pomáhaly.  
 

Všem zapojeným účastníkům, ale i návštěvníkům děkujeme!  
ŽH 

| 18 | | MAS Boskovicko PLUS |

Konečně se opět tvořilo! 



První ročník boskovického comic conu, 
alias BOZACONu proběhl opravdu ve vel-
kém stylu. Dvoudenní setkání příznivců 
sci-fi, fantasy, komiksů, her a filmů pořá-
dala Knihovna Boskovice ve spolupráci 

s Kulturními zařízeními města Boskovice 
ve dnech 18. a 19. března 2022. My jsme 
nadšeni, že jsme mohli být 
jeho součástí! V pátek byl 
vyčleněn prostor pro 
školy, kdy mohly přijít celé 
třídy a  bezplatně si pro-
hlédnout všechny kouty 
boskovické Sokolovny. Na účastníky če-
kalo deskohraní a prodej deskových her, 
počítačová herna od Amanita design, 
prodej knih, výstava komiksů a dětských 
výtvarných prací z kreativní výzvy, foto-
koutek a tvořivé dílničky. V době vyčle-

něné pro školy 
přišlo přes 
400 žáků ze 
škol v  našem 
ORP. V  rámci 
námi pořáda-
ných dílniček 
si vytvořilo 
více než 75 
žáků masku 
vybraného komiksového hrdiny, placku či 
zrcátko s kolejí z Harryho Pottera či jiným 
libovolným obrázkem, hrdinské záložky 
do knížky či zápichy.  

V rámci této velké akce byl pro školy za-
pojené do projektu MAP II uspořádán 
i komiksový workshop či autorské čtení 
např. s autorem J. W. Procházkou, V. Ha-
merským nebo V. Matochou. 
Součástí programu pro školy byl i komik-
sový kvíz, ze kterého byli vylosováni tři 
výherci, gratulujeme! 
Akce byla skvělá a my se budeme těšit na 
další ročník ☺ 

ŽH 
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Boskovický comic con aneb BOZACON



MŠ Na Dolech 

Již je tomu 800 let, kdy se po okolních 
lesích na svém vraném koni projížděl 
brněnský kníže. Díky své velké vášni 
pro lov se jednoho dne při lovu své dru-
žině ztratil. Bloudil hlubokými lesy, až 
narazil na příbytek ptáčníka Velena, 
který v lesích chytal ptáky. Ten se o kní-
žete postaral. Nakrmil ho, vykoupal ho, 
učesal sedmizubým hřebenem. Další 
den ukázal knížeti zpáteční cestu 
k Brnu. Kníže na oplátku za jeho pomoc 
a pohostinnost daroval ptáčníku Vele-
novi pozemek, kde Velen nechal posta-
vit hrad a  pod ním celé město. Když 
jednoho dne zakopl o práh, prohlásil: 
„Už nebudu chodit bosko-více,” a  tak 
vznikl název města Boskovice. Znakem 
Boskovic se potom stal sedmizubý hře-
ben, kterým knížete česal. 

I děti z naší mateřské školy znají tento 
pradávný příběh. Inspirovaly se jím při 
tvoření výtvarných děl na téma „Středo-
věk”. Vyráběly klece pro ptáčky z vrbo-
vého proutí, do nich potom různými 
technikami barevné ptáčky, které po-
jmenovávaly. S  dětmi jsme navštívili 
knihovnu, kde jsme si půjčili knihy 
o středověku, které nám byly inspirací 
pro naše tvoření. S dětmi jsme si o stře-

dověku povídali, prohlíželi knížky, a děti 
tak získaly představy o  životě kolem 
boskovického hradu. Ve třídách si děti 
postavily z dřevěných kostek velký hrad 
i s trůnem pro krále a královnu, hrály si 
v něm na princezny a rytíře. Během sva-
činek i  obědů se pořádaly královské 
hostiny. Děti také vyráběly hrad s opev-
něním, pak celé město plné domů. Po-
vídaly si u toho, jaké povolání zastávali 

obyvatelé domů, zda v něm bydlel švec, 
kovář či tkadlena. A  co se v  kterém 
domě asi vyrábělo. Zejména chlapce 
bavilo vyrábět rytíře a  středověkou 
zbroj – přilbice, meče, štíty i dřevce. Ry-
tířské turnaje s koňmi nesměly chybět. 
Děvčata si dala záležet při výrobě prin-
cezen. Děti se snažily hojně využívat 
odpadového materiálu (ruličky od to-
aletního papíru, PET láhve, …), a  tím 
poukázat na recyklaci, že z  něčeho 
zdánlivě nepoužitelného jde vytvořit 
něco pěkného. 
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MŠ Boskovice tvoří...

MŠ Komenského 

Naše školka je zapojená do projektu 
„800 let od vzniku Boskovic”. Vybrali 
jsme si téma „Středověk” a pomalu re-
alizujeme krásnou výstavu, která bude 
odkazovat na Boskovice v  dobách 
středověku. 
Již jsme vám ukázali první krásné vý-

robky. Jedním z nich byl král, kterého 
z extrudovaného polystyrenu vyřezaly 
děti ze třídy Mravenečků. Děti ze třídy 
Šnečci zase překvapily propracovaným 
koněm a rytířem. Nyní bychom vám rádi 
představili další výrobky. 
 
Třída Zajíčků se rozhodla pro ztvárnění 
pověsti o  ptáčníku Velenovi. Kdo by 



tuto pověst neznal... No, možná právě 
malé děti o ní ještě neslyšely! 
Velen byl podle legendy muž, který se 
živil ptáčnictvím. Proto děti vyřezaly 
z  extrudového polystyrenu kruh, do 
kterého pak zapichovaly vrbové proutí. 
Nakonec vznikla krásná „ptáčníkova 
klec”. 
Jednou v lese Velen nalezl zbloudilého 
šlechtice. Nabídl mu přístřeší a pohostil 
jej. Když se pán vykoupal, rozčesal mu 
Velen dlouhé vlasy sedmizubým 
hřebenem. A  právě onen dřevěný 
hřeben vytvořily děti ze třídy Zajíčci 
také. 
Aby však měly pocit, že na nic 
nezapomněly, rozhodly se ještě pro vý-
robu erbu se sedmizubým hřebenem. 
Vděčný pán z Brna totiž Velena později 
pozval na oplátku na svůj hrad v Brně , 
na Špilberk. Zde pak Velena přijal do 
stavu panského. Dokonce mu také 
věnoval pozdější panství Boskovice. Na 
věčnou památku onoho setkání v lese 
mu daroval erb se sedmizubým 
hřebenem. Možná velmi podobný tomu, 
jaký se povedl dětem z naší školky. 
 
Víme, že to, co děti zažijí, si také nejlépe 
pamatují. Až tedy znovu uslyší o bosko-
vické pověsti, je možné, že si představí 
právě svoje výrobky, tři hlavní symboly, 
které vytvářely ve školce. 
A  to ještě není všechno. Také třída 
Ježečků dokončila svoji práci. Děti se 
věnovaly dvěma středověkým řeme-

slům. Prvním z nich bylo hrnčířství. Děti 
z  keramiky vymodelovaly krásné 
hrnečky, protože v dobách středověku 
si kuchyňské nádobí z  keramiky lidé 
často vytvářeli sami doma. Až později 
se keramika stala řemeslem specialistů. 
Druhým, také velmi zajímavým téma-
tem, bylo kovářství. Zatímco dnes je 
kovářství spíše okrajovým nebo 
uměleckým řemeslem, dříve patřilo 
k  nejvýznamnějším oborům lidské 
činnosti. Na venkově i  ve městě bylo 
hlavní kovářskou činností okovávání 
koní. A tak třída Ježečků vytvořila vel-
kou podkovu z  extrudovaného poly-
styrenu jako symbol tohoto řemesla.  
Děti ze třídy Šnečci  již dříve vyřezaly 
koně a  rytíře, nyní vystavily korunky 
z klasického polystyrenu, které potom 
dozdobily „drahokamy”. Na své si tedy 
přišly také holčičky. 
Podívejte se na fotografie, které zachy-
cují postup výroby, a  pokochejte se 
konečnými výtvory dětí.  

Na projektu „Středověk” pracují 
všechny třídy naší školky.  Už teď se 
můžete těšit na další krásné výrobky, 
které již mají některé třídy vytvořené, 
jen jsme je zatím nevystavili.  
Výrobky jsou k vidění ve vestibulu hlav-
ního vchodu MŠ Boskovice, pracoviště 
Komenského. 
  

Ivana Havelková, zástupkyně 
MŠ Boskovice, pracoviště Komenského 
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Vracíme se 
do škol! 

Nejen že už jsme mohli pořádat akce pre-
zenčně, ale už jsme se vrátili k aktivitám 
na školách. Pokračujeme zejména 
s autorským čtením, o které je stále ob-
rovský zájem. Jako první proběhlo autor-
ské čtení s Petrou Braunovou na Základní 
škole ve Velkých Opatovicích dne 
25. 11. 2021, kterého se zúčastnilo 
56 dětí. Nejvíce vytěžován je však náš 
pan předseda Zdeněk Peša. Svými po-
věstmi potěšil žáky ve školní družině ZŠ 
Boskovice, pracoviště nám. 9. května 
(16. 11. 2021), kde proběhla i autogrami-
áda. Dále na Základní škole Knínice 
(19. 4. 2022) a  na Mateřské škole Pro-
střední Poříčí (21. 4. 2022), kde se poda-
řilo malé posluchače opravdu zapojit do 
děje ☺. Pověsti z Boskovicka tak slyšelo 
123 dětí. 

Zahájeny byly i workshopy na školách, 
kde jsou dětem a pedagogům představo-
vány vybrané pomůcky Mobilního kabi-
netu MAP. Náš lektor, Petr Mikulášek, 
ukazuje práci zejména s ozoboty BIT, 3D 

tiskárnou, 3D pery nebo gravírovacími 
pery. První workshop proběhl 22. 4. 2022 
ve školní družině ZŠ Boskovice, praco-
viště Slovákova, kterého se zúčastnilo 
29 dětí. Pomůcky si školní družina zrovna 
vypůjčila, aby si je děti náležitě užily. 
Poté jsme pokračovali workshopem na 
Základní umělecké škole v Boskovicích 
(3. 5. 2022), kterého se zúčastnilo 
20 účastníků. ŽH 
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Vzdělávací 
akce 

Přestože proběhlý 
půlrok nebyl na 
pořádání akcí pří-
znivý a platila ur-
čitá covidová 
omezení, nabídli 
jsme pedagogům 
z  ORP Boskovice 
celou řadu zajíma-
vých workshopů 

a seminářů. V listopadu se konaly v Cen-
tru polytechnické výchovy a vzdělávání 
nejprve dva workshopy na téma „Tech-
nické školky” se zkušeným lektorem Ja-
roslavem Martínkem. Účastníci se naučili 
pracovat s extrudovaným polystyrenem, 
který je pro práci s dětmi ideální – dobře 
se s  ním pracuje, je dostupný a  levný. 
První skupina si zhotovila zimní deko-
race, pokročilejší druhá skupina měla za 
úkol vyrobit model větrného mlýnu. Že si 
to všichni náležitě užili a výrobky se po-
vedly, dokazují nejen spokojené zpětné 
reakce, ale také fotografie. 

Na stejném místě ke konci  listopadu 
představoval lektor Patrik Hrozek v rámci 
dvou workshopů práci s ozoboty. Kromě 
základního seznámení s těmito malými 
robůtky se přítomní pedagogové dozvě-
děli zajímavé tipy na práci v  hodinách 
a sami si úkoly a zadání vyzkoušeli. Zjistili 
tak, že s robotikou lze pracovat s dětmi 
od mateřských škol až po druhý stupeň, 
podle vhodně zvolených zadání zaujmou 
opravdu všechny děti. 

Na začátku roku 2022 nás navštívila ob-
líbená lektorka Mgr. Lenka Bínová, která 
se zaměřila na předcházení neúspěš-
nosti u  dětí již v  mateřských školách 
a prvních třídách ZŠ. Jako vždy byl semi-
nář plný praktických rad a  zajímavých 

tipů. V únoru se mohli pedagogové těšit 
na vyhlášeného lektora Karla Opravila, 
který velice poutavě a vtipně přednášel 
na téma „Zdravé klima ve škole”. Sérii 
vzdělávacích akcí zakončila Mgr.  Pavla 
Frňková, kariérová poradkyně a  speci-
alistka vzdělávání v  JCMM, která se 
věnovala kariérovému poradenství na zá-
kladních školách. 

Všechny semináře a  workshopy byly 
účastníky hodnoceny velice kladně a vě-
říme, že si z nich všichni odnesli cenné 
rady a  poznatky, které využijí při práci 
s dětmi. Jsme velice rádi, že jsme mohli 
pedagogům nabídnout prezenční vzdělá-
vací akce namísto webinářů. Přeci jen 
osobní kontakt s lektorem se nedá nahra-
dit. 

JO 
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V posledním roce naší realizace dále po-
kračujeme v setkávání pracovních skupin. 
V  prosinci ještě platila určitá omezení, 
proto se konalo 6. 12. 2021 hromadné 

setkání pracovních skupin v on-line pro-
storu. Kromě seznámení se s proběhlými 
aktivitami a  představení nastávajících 
akcí byl přednesen nový návrh „Mobilní 
kabinet MAP”, který bude fungovat jako 
zdroj nových pomůcek pro zapojené 
školy. Školy si tak mohou půjčit např. 
plackovač, Albi tužky s různými knihami, 
dřevěné pomůcky „Ježpodi”, sady desko-
vých a  logických her, gravírovací a  3D 
pera a mnoho dalšího. Dále se mluvilo 
o Strategickém rámci, který byl schválen 
30. 11. 2021 a  představen byl také fi-
nanční plán za rok 2021 a rozpočet MAPu 
II pro rok 2022.  

Další setkání pracovních skupin proběhlo 
opět hromadně, a to 1. 3. 2022 v Zámec-
kém skleníku v  Boskovicích. Vzhledem 
k  tomu, že se jednalo o  první setkání 
v novém roce, byly představeny aktivity 
implementace posledního roku projektu 
MAP II. Nejzajímavější částí setkání byla 
názorná ukázka pomůcek z mobilního ka-
binetu společně s představením nového 

lektora Petra Mikuláška, který předvedl 
práci s ozoboty, 3D tiskárnou, 3D pery 
a gravírovacími pery. Účastníci si mohli 
pomůcky nejen prohlédnout, ale také 
sami vyzkoušet.  

Zatím poslední setkání pracovních skupin 
se konalo 27. 4. 2022 na Základní škole 
ve Velkých Opatovicích, kde nás uvítala 
a celou školou provedla ředitelka Karin 
Petrželková. Členové PS tak mohli obdi-
vovat nově zrekonstruované učebny a la-
boratoře, venkovní sportoviště 
a v neposlední řadě také bazén a lezec-
kou stěnu. Další plány na rekonstrukci 
představila ředitelka spolu se starostkou 
města Kateřinou Gerbrichovou. Do pro-
gramu se zapojila členka PS Dagmar Ha-
malová, která v současné době pracuje 
na otevření Základní a  mateřské školy 
v Sudicích, a podělila se o zkušenosti, co 
vše souvisí se zřízením nové školy. Na 
závěr proběhla diskuze a výměna zkuše-
ností práce s uprchlíky z Ukrajiny, která je 
pro řadu škol nyní aktuální.  

Všichni zúčastnění hodnotili kladně, že 
se mohou konat setkání osobně, navíc 
s přidanou hodnotou nahlédnutí do fun-
gování jiné školy. Další setkání tak bu-
deme opět směřovat do prostor zapojené 
školy, a to do malotřídní základní a ma-
teřské školy ve Vískách. Všem členům 
pracovních skupin děkujeme za aktivní 
účast a těšíme se na závěrečné setkání ve 
Vískách. JO 
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Setkání pracovních skupin



Nejen pedagogové se chtějí vzdělávat, ale také 
rodiče mají zájem o  rozšíření svých obzorů 
ohledně vzdělávání svých dětí. Proto jsme tento 
rok pokračovali v pořádání Rodičovských kaváren, 
které nabízí příjemné skloubení dobré kávy a za-
jímavých témat. Letošní sérii zahájila Eva Ková-
řová, vedoucí OPVVV Vyškov, pracoviště Blansko, 

a  věnovala se rozvoji grafomotoriky u  předškolních 
dětí. Rodiče si zapůjčili pomůcky, pomocí nichž si sami 
zkoušeli postupně celý proces uvolňování ruky a jedno-
tlivé kroky pro psaní ve škole. Věříme, že takto prožité 
poznatky předají svým dětem a pomohou jim při pří-
pravě na školní docházku. 

Další rodičovská kavárna se pro velký zájem konala v Kině Panorama v Boskovicích. 
Vyhlášený lektor Karel Opravil nalákal na téma „Jak stanovovat hranice dětem i do-
spělým” široké publikum. V únorový podvečer se tak sešli rodiče i pedagogové, kteří 
se dozvěděli často vtipnou cestou, jak pracovat s dětmi a vymezovat jejich i svůj ži-
votní prostor. Na konci přednášky nechyběly dotazy účastníků, někteří následně ještě 
konzultovali problematiku osobně s lektorem. 

Během března jsme nabídli rodičům dokonce dvě rodičovské kavárny. První na téma 
„Jak podpořit své dítě při výběru střední školy či povolání” vedla lektorka Pavla 
Frňková. Rodiče se dozvěděli, jak poznat u svých dětí jejich silné stránky a jak jim po-

moci při volbě dalšího studia a směřování.  

Ke konci března jsme zopakovali již tradiční 
téma „Máme doma předškoláka” s  paní 
Evou Kovářovou, o které je vždy mezi rodiči 
velký zájem. Lektorka přednášela o tom, jak 
poznat, zda je jejich dítě na školu zralé, jak 
je rozvíjet, aby školní docházku dobře 
zvládlo, a také uváděla praktické tipy na ak-
tivity. 

Na začátku května proběhla velice úspěšná 
kavárna s Markem Hermanem, který zaplnil boskovické kino. Pro velký úspěch se 
o této kavárně dočtete v samostatném článku. 

Věříme, že se pořádané rodičovské kavárny líbily, čemuž nasvědčuje naplněnost 
i zpětná vazba zúčastněných. Proto plánujeme do konce projektu ještě další zajímavá 
témata v tomto duchu uspořádat. Těšit se můžete na kavárnu plnou nových techno-
logií – ozobotů, 3D tiskáren, gravírovacích a 3D per (24. 5. 2022 – Hrajeme si jinak) 
nebo na vyhlášeného Jiřího Haldu, který do Boskovic zavítá 23. 9. 2022. 

JO 
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Rodičovská kavárna



Rádi bychom tu zmínili, že na přelomu 
března a dubna jsme v hotelu Sladovna 
v  Černé Hoře připravili dvoudenní se-
tkání vedoucích pracovníků základních 
škol ORP Boskovice, jejichž školy jsou za-
pojeny do MAP II. Pro ředitele a jejich zá-
stupce byl nachystán pestrý program, 

který se skládal z akreditovaného semi-
náře zkušené a oblíbené lektorky Hany 
Polákové, jenž se věnoval podpoře ředi-
telů v oblasti řízení, dále pak krátké před-
stavení tématu „Kariérové poradnství na 
ZŠ” s lektorkou Pavlou Frňkovou z JCMM. 
Akci navštívil také pan ředitel Vlach, který 
reprezentuje VOŠ a SŠ Boskovice, aby po-
hovořil o spolupráci se středními školami 
a plánech ohledně II. Veletrhu vzdělávání 
v  Boskovicích. První den pak zakončila 
akci diskuze s místostarostkou Boskovic 
Michaelou Žejškovou a zástupcem míst-
ních podniků Borisem Láníkem. Druhý 
den pak akci navštívila paní Borkovcová 
z České školní inspekce a seznámila pří-
tomné s prezentací na téma „Kvalita 
a efektivita vzdělávání a vzdělávací sou-
stavy”. V průběhu celé akce měli zástupci 

škol možnost diskutovat, dotazovat se, 
vyměňovat si zkušenosti, což bylo velmi 
kladně hodnoceno dle vyplněných eva-
luačních dotazníků. 
 
Z dalších akcí, které jsme na jaře 2022 
pro vedení škol připravili, bychom rádi 
zmínili také seminář „Strategický plán 
rozvoje škol”, který vedla konzultantka 
akčního plánování z NPI ČR, naše oblí-
bená spolupracovnice paní Marie Ple-
vová. V  průběhu semináře seznámila 
účastníky se základními principy strate-
gických plánů a navedla je, jak tyto doku-
menty zpracovat. 
 
V neposlední řadě jsme pro ředitele škol 
připravili i setkání na téma „Národní plán 
obnovy pro školy”, kde se mohli seznámit 
s možnostmi podpory a nabídkou digitál-
ních učebních pomůcek. 
 
Ale nezanedbávali jsme ani ředitele ma-
teřských škol, kteří se setkali 5. května 
v Hotelu Pod Zámkem v Boskovicích, aby 
zde mohli prodiskutovat svá důležitá té-
mata, ale také se obohatit během semi-
náře Marka Hermana na téma „Tajemství 
a symbolika pohádek”. 
 
Velmi nás těší hojná účast vedoucích pra-
covníků škol na těchto setkáních a dou-
fáme, že jich tímto způsobem 
naplánujeme ještě spoustu. 

 LD 

| 26 | | MAS Boskovicko PLUS |

MAP II se věnuje podpoře 
vedoucích pracovníků základních i mateřských 

škol v ORP Boskovice 
V posledních měsících se opět můžeme setkávat osobně, což nám umožnilo pokra-
čovat v akcích, kde se potkávají také ředitelky a ředitelé či jejich zástupci osobně. 
Tyto akce jsou velmi oblíbené, protože to často bývá jediná z možností, kde se vedoucí 
pracovníci škol mohou poznat a dát se do řeči se svými kolegy z jiných pracovišť. Sa-
mozřejmě jsme se snažili nezanedbávat setkávání ředitelů v době covidové online, 
ale jak jistě uznáte, to prostě není ono.



Již podruhé byla ve spo-
lupráci s  MAP Kuřim II, 
MAP Rosice II a MAP Šla-
panice II  uspořádána 
akce pro ředitele a peda-
gogy mateřských škol 
Tvoříme s  úsměvem II, 
tentokrát v  Rozdrojovi-
cích v  Hotelu Atlantis. 

Celkem se akce zúčastnilo za všechny or-
ganizující MAPy x pedagogů z  mateř-
ských škol, z  MAP II v  ORP Boskovice 
celkem 12.  
 
Aktivitami prvního dne byly tři works-
hopy, které podle výběru účastnice 
mohly absolvovat. Workshop Technické 
školky vedl Ing. Jaroslav Martínek a jeho 
výstupem byl vlastnoručně vyrobený 
maják. Druhým workshopem byla Tech-
nika Scrapbook  s lektorkou Marií Fuch-
sovou. Účastnice si vyzkoušely využití 
BigShotu, řezaček a  jiných nástrojů 
a mohly si samy vyrobit mini album na 
fotky a  přáníčko nebo dárkovou kra-
bičku. Třetí variantou bylo Šití v MŠ, které 
vedly lektorky Ivana Havelková, Petra 
Lišková, Jana Šťastná a Zdeňka Petříková. 
Zájemkyně o tuto aktivitu si vyzkoušely 
šití na šicím stroji a  ušily výrobky dle 
svých možností – pytlíky na pečivo či ze-
leninu, tašky, jednoduché batohy pro 
děti ale i náročnější obal na knihu. 
 
Společným programem byl pak workshop 
Zahrada v MŠ, který vedla Ing. Martina Lu-
kešová a v jeho rámci představila svoji 
metodiku Rozkvetlá škola, připravovanou 
ve spolupráci s MAP II v ORP Boskovice. 
 
Následovala společná večeře všech 
zúčastněných, sdílení příkladů dobré 
praxe a při skvělé atmosféře i diskuze o 
jejich práci a také o nápadech na další 
tvoření. 

 
Druhý den si účastnice opět zvolily 
workshop dle svého zájmu. Následovalo 
společné sdílení zkušeností a  příkladů 
dobré praxe, kde všechny účastnice 
předvedly na společné výstavě obdivu-
hodné výrobky, které vytvořily se svými 
dětmi, a prezentovaly také používané po-
můcky. Setkání pokračovalo společným 
obědem a následnou diskuzí a sdílením 
zkušeností. 
 
Akce proběhla ve výborné atmosféře 
plné nadšení, chuti vyrábět a zapálením 
pro tvoření s dětmi. Jsme rádi, že účast-
nice vyjadřovaly spokojenost a vděčnost 
za uspořádanou akci a vesměs ji hodno-
tily pozitivně. Dík patří všem zapojeným 
organizátorům, lektorům a samozřejmě 
všem zúčastněným.  

EK 
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Zase jsme tvořili s úsměvem...
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Během realizace MAP II jsme začali 
úspěšnou spolupráci se společností 
JCMM v oblasti kariérového poradenství. 
V posledním roce jsme připravili několik 
akcí pod vedením zkušené lektorky 
Mgr.  Pavly Frňkové. Začátkem března 
jsme uspořádali například akci pro rodiče 
a veřejnost s názvem „Jak podpořit svoje 
dítě při výběru střední školy či povolání”, 
která byla zařazena do cyklu „Rodičov-
ských kaváren”. V  dubnu pak paní 
Frňková v  Boskovicích vedla workshop 
pro pedagogy a zejména kariérové po-
radce „Jak na kariérové poradenství ZŠ”. 
Pro vedoucí pracovníky základních škol 
pak stejná lektorka připravila přednášku 
na téma kariérového poradenství na se-
tkání ředitelů v Černé Hoře. 

V neposlední řadě se pak JCMM zúčast-
nilo a doufejme i zúčastní již zmíněného 
Veletrhu vzdělávání. 

Jsme rádi, že tato spolupráce funguje 
a doufejme, že bude i  fungovat do bu-
doucna. 

| MAS Boskovicko PLUS | | 29 |

Spolupráce s JCMM

V minulém čísle 
našeho zpravo-
daje jsme při-
nesli článek 
o  prvním roč-
níku Veletrhu 
vzdělávání po-
řádaném v  roce 
2021, který 

jsme zhodnotili jako velmi úspěšný, 
a proto jsme se s ostatními organizátory 
rozhodli v přípravě dalších ročníků.  

Společně s VOŠ a SŠ Boskovice, Majále-
sem Boskovice, Gymnáziem Boskovice 
a  KZMB jsme opět zasedli k  jednomu 
stolu a začali další ročník plánovat. Akce 
proběhne 21. 9. 2022 v Sokolovně v Bos-
kovicích a měla by proběhnout v podob-
ném duchu jako ročník minulý. 
V dopoledních hodinách se předpokládá 
návštěvnost žáků základních škol s peda-

gogy a v odpoledních hodinách budou 
mít možnost akci navštívit rodiče s dětmi. 
Ve spolupráci s boskovickými středními 
školami budou ve stejný den koordino-
vány návštěvy žáků ZŠ v rámci „Dne ote-
vřených dveří”.  

 LD 

Chystá se II. Veletrh vzdělávání



Tak jsme nazvali soubor pomůcek, které 
již nebylo možné vzhledem k počtu škol 
nabídnout všem školám zapojených do 
projektu MAP II. Pomůcky však byly 
v jistém počtu zakoupeny do kanceláře 
MAP a jsou nyní školám půjčovány. Sou-
bor nabízených pomůcek obsahuje: 
� Plackovač a vyřezávačku 
� 4 Albi tužky a sady knih 
� 10 ks 3D per 
� 4 gravírovací pera 
� 3 ozoboty BIT 
� Sadu hracích, vzdělávacích a logic-

kých her 
� 2 šicí stroje 
� 2 sady nářadí  

� Sadu stavebnic (Pony, Seva) 
� 30 knížek Pověsti z Boskovicka pro 

malé čtenáře 
� 3D tiskárnu 
� dřevěné pomůcky „Ježpodi” 
  
Rezervace můžete vytvářet pomocí on-
line rezervačního systému 
(https://www.supersaas.cz/sche-
dule/MAS_Boskovicko_PLUS/Mo-
biln%C3%AD_kabinet_MAP) anebo 
u Ž. Habancové (info@masboskovicko-
plus.cz, 736 519 712). Veškeré infor-
mace jsou uvedeny i na našich 
webových stránkách v záložce MAP. 
Tak s chutí do toho ☺ 

ŽH 
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Mobilní kabinet MAP

Na poslední půlrok realizace projektu 
MAP II v ORP Boskovice jsme zatím  
připravili následující akce: 
� 13. 6. – setkání Řídícího výboru 

a závěrečné setkání 
pracovních skupin 
(ZŠ a MŠ Vísky) 

� 17. 6. – setkání vychovatelek 
(Velká zasedací místnost 
MěÚ Boskovice) 

� autorská čtení Zdeňka Peši s knihou 
„Pověsti z Boskovicka” v zapojených 
školách 

� workshopy s ozoboty, 3D tiskárnou 
a 3D pery s lektorem Petrem 
Mikuláškem v zapojených školách 

� tisk metodiky Rozkvetlá škola 
– následná nabídka zahradního náčiní 
do škol 

 
ZÁŘÍ 
� 21. 9. – II. Veletrh vzdělávání, 

Sokolovna Boskovice 
� 23. 9. – Rodičovská kavárna s Jiřím 

Haldou 
JO 

Na co se můžete těšit? 
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Je skoro neuvěřitelné, že už se blíží 
konec čtyřletého období trvání projektu 
MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Bosko-
vice (registrační číslo  projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629). 
Je to jako před pár dny, když jsme spo-
lečně usedli ke stolu a  začali plánovat 
různé akce pro pedagogy, děti a žáky, ve-
doucí pracovníky škol a také veřejnost.  
Jsme moc rádi, že můžeme konstatovat, 
že se nám podařilo navázat kvalitní 
vztahy se školami, které jsou do projektu 
zapojeny, a že se nám podařilo vtáhnout 
do diskuze kolem vzdělávání také rodiče 
a veřejnost.  
 
Během čtyř let jsme uspořádali  množství 
akcí pro školy, mohli si vybrat z 19 nabí-
zených vzdělávacích aktivit, jednorázo-
vých či dlohodobějších. Dále jsme 
připravili více než stovku vzdělávacích 
seminářů či workshopů pro pedagogy MŠ 
a ZŠ a akcí pro rodiče a veřejnost, 9 se-

tkání vedoucích pracovníků ZŠ či MŠ, 
15 setkání pracovních skupin a 5 setkání 
Řídícího výboru MAP. A rozhodně s tím 
nechceme přestat! Ačkoliv MAP II končí 
k  30. 9. 2022, Realizačním tým MAP 
úspěšně připravil žádost o MAP III, která 
byla MŠMT schválena, a od 1. 10. 20022 
tak můžeme v naší podpoře škol v ORP 
Boskovice pokračovat. 
 
Celková realizace MAP III bude sice o po-
znání kratší než v předchozím projektu 
(14 měsíců), avšak bude se jednat přede-
vším o plánovací a přípravné období na 
MAP IV a  samozřejmě také hodnocení 
předchozí období. V nadcházejícím pro-
jektu budeme připravovat zejména se-
tkání na výměnu zkušeností, sdílení 
příkladů dobré praxe a  prohlubování 
spolupráce mezi všemi aktéry ve vzdělá-
vání.  
 

LD 

MAP II je v cílové rovince 
a na start se připravuje MAP III
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V minulém čísle Zpravodaje jsme pro vás 
měli domácí úkol. ☺ Zaslat nám krátké 
nápadité a  originální slogany na téma 
BOSKOVICKO SOBĚ. Původní verze 
sloganů mohli zasílat pouze jednotlivci, 
a to do konce března 2022.  
Rádi bychom všem zúčastněným 
poděkovali za jejich tvorbu a kreativitu. 
Ohodnoceny však byly tradičně pouze 3 
vybrané slogany: 
1. „BOSKOVICKO SOBĚ – REGIONÁLNÍ 

VÝROBKY PRO CHLAPA, BABU I ROBĚ”  
(Eva Kočvarová, Valchov); 

 

2. „BOSKOVICKO SOBĚ – FUNGUJE I DÍKY 
TOBĚ” (Nicol Šteffková, Lysice); 

3. „BOSKOVICKO SOBĚ – PŘINÁŠÍ 
RADOST MNĚ I TOBĚ” (Jitka Švecová, 
Boskovice). 

Všem výherkyním gratulujeme.  
Podporujeme místní producenty – mezi 
bohatými výhrami obdržely výherkyně 
spoustu krásných a originálních (zejména 
ručně tvořených) výrobků právě od 
producentů z Boskovicka a blízkého okolí 
– protože BOSKOVICKO SOBĚ – POMÁHÁ 
MÍSTNÍ TVORBĚ. ☺ 

Vyhodnocení soutěže o slogan

Chcete si i vy s námi zasoutěžit a mít tak 
možnost tak vyhrát některou z krásných 
a  jedinečných cen od místních kutilů 
a tvořitelů? ☺ 

Máte opět příležitost. 
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE: 
A co pro to musíte udělat? Je to 
jednodušší, než facka. 
1. Navštivte místní Informační centrum 

v Boskovicích.  
2. Nakupte alespoň jeden regionální 

produkt. 
3. Zašlete kopii/sken účtenky/účtenek  
    – k účtence/účtenkám uveďte:  
     – jméno, věk, kontakt (adresa, tel., 

e-mail) 
    – doručte e-mailem na 

mas@masboskovickoplus.cz 
nebo poštou do kanceláře MAS 
(Masarykovo nám. 29/28, 680 01 
Boskovice).  

4. Soutěž běží do 30. září 2022! 
Soutěž je určena pro jednotlivce všech 
věkových kategorií. 

Každý soutěžící může zaslat LIBOVOLNÝ 
počet účtenek. 
 
Na vylosované výherce čeká několik 
krásných odměn v podobě MÍSTNÍCH 
PRODUKTŮ :) 

Prohlášení soutěžících: 
Soutěžící (nebo zákonný zástupce soutěžícího 
v  případě dětí a  mladistvých do 18 let) svou účastí 
v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a se 
zpracováním zaslaného díla a  dále poskytnutých 
osobních údajů organizací MAS Boskovicko PLUS, z. s., 
v  souladu se zákonem č.  101/2000 Sb., o  ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje 
budou zpracovány za účelem administrace soutěže. 
Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním díla a dále 
svého jména a  příjmení v  médiích MAS (webové 
stránky, Zpravodaj, Facebook atd.) v rámci vyhlášení 
výsledků soutěže. 

PM 

Nová soutěž o produkty se značkou 
místních výrobků a služeb BOSKOVICKO SOBĚ
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Pojďte s námi na chvíli potrápit své mozkové buňky v již tradičním „osmisměrkování”. 
Zaluštíte si, a když budete mít štěstí, tak třeba i něco vyhrajete.☺ 
Tajenku můžete zaslat poštou nebo e-mailem do 30. 9. 2022 do kanceláře MAS 
(kontakty jsou uvedeny na zadní straně Zpravodaje). 
Při zasílání tajenky prosím uveďte Vaše jméno, bydliště a kontakt (e-mail; tel.). 
Na nové vy�herce se těší kancelář MAS Boskovicko PLUS.
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K S L O G A N Y K 3 I N L Í D I T I N E C O

N A M R E H T P Í V T S L Ě D Ě M E Z E O T

J F V O K N E V V 1 Y A E I G E T A R T S O

O T O Á C T N R M Z L Y K N I Ř E T A M I B

R Ú S N R E I P N V O M Ě S T A I 3 K O C O

T Ř Á O D N B 3 R Y K R Á S A F I R M Y Á Z

S A H Á N . A O U O . E C N I M E I N U / O

O D E V M A K O V M G C Y K L O V 1 L E T Y

N R J V E B L R E J N R A Z R U B Y A S A O

A E A P R L B Ě A . E C A G A P O R P K K Z

N G B R I O E U D M E D O M O V A O M O I N

T I L O M N P T L Z R J O I Y S L V T M R A

S O Í C S Y S A R K V A O R A U O T S U O 3

Ě N 3 E S K O L I H O I J R P L P 1 O N T E

M Y K S A E O N U 1 K V T R D M Z V N I O N

A N O Y A B CH V P / R U Á R O Z P V 3 T M Í

Z O D D Ř E O I I U B C R Ř Á C L L E A O Á

E C L O T N T S F C E Y Ů Z Ú / U A P V F N

M A H Y K A T P O D K L A D Y R S S Z A A R

H Z L A I R É T I R K O K C I V O T E L R Á

P O H S K R O W P I V O V A R Y ! K B S G Ď

P B Ě N A D O T A C E C A Z I N R E D O M /

Správné znění tajenky osmisměrky ze ZPRAVODAJE Č. 25: 
„KAŽDÝ MÁ NA NĚCO TALENT” 

Vylosovaní výherci: Zdenka Čujanová (Úsobrno); 
Jitka Vlachová (Horní Štěpánov); Kateřina Slouková (Prostějov) 

Všem výhercům blahopřejeme!

Něco k oddechu …

Bezpečnost 
Boskovicko 
Bozacon 
Burza 
Certifikace 
Cyklovýlety 
Česko 
Daně 
Dílničky 
Domov 
Dotace 
Evropa 
Fiche 
Firmy 

Fond 
Grafomotorika 
Halda 
Herman 
Herny 
IČKO 
Jablíčko 
Jarmark 
Kabinet 
Kavárna 
Klub 
Komunita 
Kovář 
Krása 

Kritéria 
Kurzy 
Letovicko 
Makov 
MASKA 
Mateřinky 
Města 
Mince 
Modernizace 
Obec 
Oceniti 
OP TAK 
OPZ PLUS 
Oslava 

Osoba 
Označení 
Ozobot 
Pivovary 
Podklady 
Polytechnik 
Procesy 
Prodej 
Propagace 
Programy 
Regiony 
Slogany 
Služby 
Spolupráce 

Strategie 
Stroj 
Šablony 
Školy 
Trasa 
Učit 
Unie 
Úrok 
Úřad 
Veletrh 
Venkov 
Vitráž 
Vlast 
Vzdělanost 

Vzor 
Výtvory 
Výzvy 
Workshop 
Zaměstnanost 
Zdroje 
Zemědělství 
Zhoř 
Žáci 
Žďárná
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Místní akční skupina  
Boskovicko PLUS, z.s. 
za podpory paní senátorky  
Jaromíry Vítkové 
a ve spolupráci  
s městem Boskovice, 
městysem Lysice  
a obcemi Lhota Rapotina,  
Obora, Krhov, Drnovice,  
Voděrady a Sebranice 
pořádají 

CYKLOVÝLET
MASKA JEDE …
NEDĚLE 19. ČERVNA 2022

Start 9.00 h ze SPORTPARKU V BOSKOVICÍCH (prezence od 8.30)
Registrace účastníků online: 
do 17. června 2022 na WWW.MASBOSKOVICKOPLUS.CZ
Registr. poplatek: 50 Kč na osobu, 20 Kč pro děti a mládež do 15 let
(děti do 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let)

SLEDUJTE NÁŠ WEB: WWW.MASBOSKOVICKOPLUS.CZ a FACEBOOK MAP Boskovice a MAS Boskovicko PLUS.

Trasa cyklovýletu:

 Na startu budou registrovaným účastníkům předány startovací balíčky.  Na stanovištích 
bude účastníkům jejich projetí potvrzeno razítkem.  V cíli budou lístky s razítky vyměněny 
za losy do tomboly.  Tombola se ve Sportparku rozdává do 15 h.  Každý z účastníků 
jede na vlastní zodpovědnost, proto dbejte dopravních předpisů a zvýšené opatrnosti!  

 Doporučujeme horské kolo a cyklistickou helmu!

A je to výlet – nikoliv závod, zúčastnit se může každý příznivce sportu…



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. Žaneta Habancová – 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 

Mgr. Eliška Kudláčková 
e-mail: map.orpboskovice@gmail.com 

 

 
Kontakt na administraci šablon: 

e-mail: sablony.masboskovickoplus@gmail.com 

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s. 
          PaedDr. Zdeněk Peša                                                  Petr Malach, DiS. 
    předseda předsednictva MAS                               místopředseda předsednictva MAS 

 

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 dle Vaší potřeby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 
www.masboskovickoplus.cz

BOSKOVICKO
SOBĚ

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s. Vás srdečně
zve na

ANEB BOSKOVICKÝ JARMARK  MÍSTNÍCH VÝROBKŮ,
SPECIALIT A ŘEMESEL

pátek 19. srpna 2022, 10 - 18 hodin
v areálu Zámeckého skleníku Boskovice

ZPRAVODAJ Místní akční skupiny Boskovicko PLUS vychází 2x ročně. Vydavatel: Místní akční skupina 
Boskovicko PLUS, z. s. se sídlem Masarykovo nám. 4/2, 68001 Boskovice | IČ 270 24 920 | EV. č. periodic-
kého tisku MKČR E 21619. Tisk: Artron, s. r. o. Zpravodaj č. 26 vydán 31. května 2022 v Boskovicích. 


