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MALÝ LEADER BOSKOVICKA 2020
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BOSKOVICKO PLUS
vyhlašuje „MALÝ LEADER BOSKOVICKA 2020“
Co to vlastně je ten „Malý Lídr“?
Jedná se o formu finanční podpory, kterou naše
MAS Boskovicko PLUS plánuje přerozdělit nejlepším projektovým záměrům pro rozvoj a zlepšení
kvality života našeho regionu za pomocí MALÝCH
NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ, jejichž tvůrci a iniciátoři jste právě vy, místní lidé. Metoda LEADER je
totiž založena na přístupu „zdola nahoru“, takže to,
co je potřeba, určují lidé žijící v daném území :-)
Pro koho je to tedy určeno?
Kdo si může zažádat o podporu?
Nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace založené/zřízené obcí a obce v území MAS
Boskovicko PLUS.
Co může být podpořeno?
Malé neinvestiční projekty a akce zaměřené
na aktivity kulturního, společenského, sportovního, uměleckého, ekologického nebo osvětového či preventivního charakteru s účastí
veřejnosti. Podpoříme zajištění a vlastní konání akcí i s tím spojené pořízení drobného
vybavení.
Pořízení materiálně-technického vybavení pro
dlouhodobější využití.
Obnovu a údržbu veřejného prostoru.

A jak je to s financováním?
Finanční alokace MALÉHO LEADERA BOSKOVICKA
2020 je 50.000 Kč a podíl spolufinancování je maximálně 50 % uznatelných nákladů na akci.
Výše spolufinancování je 10.000 Kč, tj.: celkové
způsobilé výdaje akce jsou max. 20.000 Kč.
Dotace bude proplacena na základě předložení
požadovaných dokumentů po realizaci akce, pokud nebude dohodnuto jinak.
MALÝ LEADER BOSKOVICKA 2020 je spolufinancován Jihomoravským krajem.
Upozornění: jedná se o soutěž a na podporu
v rámci této výzvy není právní nárok!
Základní podmínky
MALÉHO LEADERA BOSKOVICKA 2020:
– Realizace záměru proběhne od 1.  7.  2020 do
30. 11.  2020 na území MAS Boskovicko PLUS.
– Záměr a jeho provedení musí být předem
zkonzultováno s pracovníky kanceláře MAS
Boskovicko PLUS.
– Žadatel může podat pouze 1 žádost v rámci
této výzvy.
– Své žádosti doručte nejpozději do 15.  6.  2020
elektronicky či osobně do kanceláře MAS.

Kde se dozvím více informací?
Na webu masboskovickoplus.cz (REALIZACE STRATEGIE – MALÝ LEADER BOSKOVICKA 2020) a na našem FB.
Osobní konzultací: Ing. Radka Bezděková, tel. 725 777 898, e-mail: bezdekova@masboskovickoplus.cz
Ing. Pavel Marek, tel. 731 630 386, e-mail: mas@masboskovickoplus.cz

H
ZPRAVODAJ
MAS Boskovicko PLUS
č. 22 / DUBEN 2020

www.masboskovickoplus.cz
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Odpolední program byl určen pro širokou veřejnost. V autorském čtení se představila spisovatelka Věra Nykodýmová s její knihou „Až na kostní
dřeň“.
Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci, zejména Městské knihovně Bos
kovice,
Knihařství Oujeský a SPgŠ Boskovice. Děkujeme
samozřejmě i nakladatelstvím: Fraus, Nová Škola,
Prodos, Lynx, Alter, Sursum, Edika, Host, Albert,
knihkupectví Dlouhá Punčocha, autorům Petře
Braunové, Jiřímu Šanderovi, Věře Nykodýmové
a Michalu Grigovi.
Z této akce byl zpracován také videozáznam, který
je dostupný na našich webových stránkách či Facebooku pod heslem „MINIVELETRH KNIHY 2020“.

MINIVELETRH KNIHY
Na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti uspořádala MAS Boskovicko PLUS společně s Městskou
knihovnou Boskovice 5. 3. 2020 první Miniveletrh knihy v Boskovicích.

ADVENTNÍ DÍLNIČKY
Pro navození vánoční atmosféry byly ve spolupráci se Střediskem volného času Boskovice a SPgŠ
Boskovice hned na začátku adventní doby uspořádány dílničky s vánoční tématikou.

Tato akce byla uskutečněna v rámci realizace projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice.
V hlavním sále Sokolovny se představila zejména
regionální nakladatelství a vydavatelství zaměřená
na dětskou a vzdělávací literaturu. Hlavním hostem akce byla spisovatelka knih pro děti i dospělé
Petra Braunová.
Akci zahájili společně místostarosta města
Boskovice Lukáš Holík, předseda předsednictva MAS Boskovicko PLUS Zdeněk Peša
a ředitel KZMB Oldřich Kovář. Dopolední
program byl určen zejména pro pedagogy
a knihovníky. Pedagogové měli možnost
výběru z nabídky více než deseti nakladatelství z našeho regionu, s převahou pedagogické a dětské literatury. Školy z ORP
Boskovice ocenily i to, že dostaly z projektu
MAP II příspěvek na nákup knih či doplnění
knihoven.
K celé akci byl připraven také bohatý doprovodný program. Návštěvníky zaujaly zejména dílničky s Knihařstvím Oujeský, kde
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si nejen děti, ale i pedagogové či veřejnost mohli
vyrobit diáře, sešitky a další drobné výrobky.
V Modrém salonku probíhaly během celého dne
besedy pro žáky se spisovateli Petrou Braunovou
a Jiřím Šanderou a také vyprávění Michala Příběhoviče Příběhova.

Malý dáreček si přišlo vyrobit téměř 550 dětí.
Na celkem deseti stanovištích si děti mohly vyrobit např. lucerničky, dárkové tašky, andělíčky, přáníčka, svícínky z nepečeného těsta, dále si mohly
ušít ekopytlík anebo vyrobit zrcátko či magnetek
s vlastním motivem. Odpoledne byla akce přístupná veřejnosti.
Akce se zúčastnily děti z MŠ, ZŠ i PrŠ v ORP Bos
kovice. Děti odcházely zcela nadšené, obvykle se
třemi výrobky, ty šikovnější až se šesti. Dětská radost se navíc přenesla i na všechny ostatní, kteří
se do akce zapojili, a tak považujeme akci za velmi
úspěšnou!

www.masboskovickoplus.cz
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SÉRIE WORKSHOPŮ PRO PEDAGOGY A VYCHOVATELKY
NA PODPORU MANUÁLNÍ ZRUČNOSTI ZAHÁJENA!
V rámci hesla, že rádi tvoří malí i velcí, jsme uspořádali workshop na tvorbu scrapbooků pro pedagogické pracovníky ZŠ i MŠ či volnočasové pedagogy.

Lektorkou byla skvělá Marie Fuchsová, která nás
zasvětila do tajů scrapbooků. Nejenže vysvětlila,
jaké jsou k jejich tvorbě zapotřebí pomůcky, např.
razničky, big shot, řezačky a další, ale všechny
potřebné pomůcky na workshop zapůjčila. Díky

tomu si všechny účastnice mohly krok po kroku
vyrobit svůj vlastní scrapbook a mini album na fotografie. Z workshopu bylo patrné, že účastnice
s dětmi či žáky opravdu rády tvoří, protože jejich
kreativita neznala mezí!

ZVOL SI INFO!
ANEB MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST POKRAČUJE

WORKSHOPY ŠITÍ V DRUŽINÁCH
V kraji kolem Boskovic má šití a šicí stroje dlouholetou tradici, na kterou se snažíme navázat v rámci
podpory manuální zručnosti.
Školám a školkám v regionu, které projevily zájem, jsme zakoupili šicí stroje a nyní pořádáme
workshopy, jak s dětmi při práci se šicím strojem
postupovat. Během ledna a února jsme navštívili družinu ZŠ Boskovice – pracoviště Slovákova
a Sušilova, družinu v Olešnici a mateřskou školu
v Kunštátě a ve Svitávce. Zvolili jsme ušití látkového pytlíku, jehož výroba je snadná, dává prostor
dětské kreativitě a navíc má i ekologický rozměr,
jelikož může sloužit při nakupování místo jednorázových igelitových sáčků. Pro děti byla práce
velice zajímavá a všechny moc bavila. Nemohly se
dočkat, až na ně u stroje přijde řada, předháněly
se, kdo vymyslí zajímavější ozdobu na svůj výtvor.
Pro některé byla práce s látkou nová, jiné už měly
zkušenosti od maminek či babiček. Úplně všechny
děti si ale domů odnesly krásný výrobek, kterým
potěšily své rodiče.
Věříme, že vychovatelky a učitelky v práci se šicími
stroji dále pokračují, a děti tak mohou rozdávat radost svými výtvory.

Podpora mediální gramotnosti je pro nás stále důležitá, proto nepolevujeme a pokračujeme v pořádání přednášek spolku Zvol si info! z Masarykovy univerzity.
Přednášky zaměřené na rozeznání dezinformací
či hoaxů na internetu, které mají za cíl zmanipulovat příjemce, byly uspořádány dne 10. října 2019,
dopoledne pro žáky ZŠ Letovice a v odpoledních
hodinách pro veřejnost v SVČ Letovice.
Poslední přednáška v roce 2019 byla uspořádána dne 27. listopadu 2019 – v dopoledních
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hodinách pro žáky ZŠ Boskovice a odpoledne
na hromadném setkání všech pracovních skupin MAP II.
Nejen u žáků se přednášky těší velké oblibě. Proto byla vyjma workshopů pro žáky 8. a 9. ročníku
uspořádána dne 23. ledna 2020 i přednáška pro
celý pedagogický sbor ZŠ Olešnice.

www.masboskovickoplus.cz
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ŠIJEME ROUŠKY

Šebetov

Svitávka

Úsobrno

Když jsme na podzim loňského roku kupovali do škol a školek v ORP Boskovice šicí stroje, netušili
jsme, jak je to prozřetelný nápad.
Díky těmto strojům totiž mohlo spoustu vychovatelek a učitelek začít šít tolik potřebné roušky. Mohli jsme tak pomoci lidem v okolí, zejména seniorům, ale také například zaměstnancům nemocnic
a domů pro seniory.
Všem, kteří se do šití zapojili, bychom chtěli za jejich obětavou práci moc poděkovat, zejména pak
Petře Liškové z realizačního týmu MAP. Velký dík
patří také všem základním a mateřským školám,
které stroje k šití poskytly.
Některé školy se s námi podělily o pár slov
a fotek z průběhu šití…
ZŠ Nýrov
Paní učitelky ze ZŠ Nýrov díky šicím strojům z MAP
pomáhají tam, kde je třeba. Když nemohou žáci
do školy, pomáhají rodinní příslušníci. Paní učitelka s dcerami ušila asi 400 roušek, které putovaly
do Nemocnice Boskovice, do obcí Nýrov a Žerůtky
a dalším zájemcům.

MŠ Cetkovice
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MŠ Kunštát
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Šití roušek ve školní družině Slovákova
(ZŠ Boskovice)
Do dobrovolnické aktivity, spočívající v šití ochranných roušek, jsme se jako vychovatelky ze školní
družiny Slovákova zapojily hned od prvního dne
po uzavření školy a prakticky šijeme celodenně
stále.
Jsme moc rády, že jsme k práci mohly využít nové
moderní šicí stroje, které nám v rámci projektu šití
s dětmi věnoval náš boskovický MAP. Práci nám to
velmi usnadnilo a našimi rouškami jsme vybavily
nejen své nejbližší okolí a kolegy, ale rozvážely
jsme i seniorům v Boskovicích, pracovníkům pošty
a technických služeb, prodavačkám, téměř 60 roušek jsme darovaly dětskému oddělení JIP v prostějovské nemocnici. V neposlední řadě v těchto
dnech naše roušky putovaly i do Francie, kde je
aktuální situace velmi zlá a roušek je akutní nedostatek.
To vše je sice jen zlomek potřebného množství,
ale jsme rády, že alespoň svou „troškou do mlýna“
jsme mohly v této nelehké době přispět k zachování toho nejcennějšího, co máme – zdraví !

MŠ Letovice, Komenského

ZŠ a MŠ Sebranice

ZŠ a MŠ Skalice nad Svit.

ZŠ a MŠ Úsobrno
Zaměstnanci školy Úsobrno a někteří občané Velkých Opatovic ušili od 16. do 22. března 2020 téměř
430 roušek, které posloužily občanům Úsobrna,
Velkých Opatovic, ubytoven a Odbornému léčebnému ústavu Jevíčko. Během tohoto víkendu jsme
ušili dalších více než 200 roušek, které poslouží
v domově důchodců v Moravské Třebové.
MŠ Letovice, Komenského
MŠ Letovice, Komenského 11 se také zapojila
do šití roušek. Představitelům města Letovice jsme
předali více než 300 kusů roušek, částečně ušitých
i na strojích, které jsme dostali z projektu MAP II
ORP Boskovice. (Hana Holasová)
Senátorka Vítková a ZŠ Boskovice-Sušilova
V naší republice se objevil obrovský nedostatek
roušek pro všechny obyvatele v souvislosti s bojem proti koronaviru. Díky iniciativě mnoha jednotlivců, spolků, organizací a dalších ochotných
lidí vzniklo tzv. „šití roušek“. „I já jsem se zapojila

ZŠ Černovice

Velké Opatovice

a s dalšími dobrovolnicemi jsme ušily za 2 dny
105 roušek pro pracovníky Domova pro seniory
v Černé Hoře. Další roušky šijeme dál. Díky této obrovské občanské iniciativě, která vzešla mezi lidmi,
pokrýváme místa, kde roušky chybí. V této době
to byla nejrychlejší pomoc potřebným. Využila
jsem zkušenosti z mladých let, kdy bylo běžné, že
se doma šilo oblečení pro celou rodinu. Pozitivní
bylo, že se přidaly vrstevnice a v malé skupince
jsme našily větší množství roušek. Vlastní materiál
jsme si přinesly každá z domova. Srdečná atmosféra a vzájemná podpora mezi sebou nechyběla
ani v této těžké době. Celá akce nás obohatila i duševně a při práci jsme se i zasmály. Vznikla na dva
dny tzv. parta hic, do které se zapojila také moje
asistentka i její maminka s kolegyněmi učitelkami
ZŠ Boskovice Sušilova,“ přiblížila s úsměvem senátorka Vítková.
„Tímto bych chtěla vyjádřit velké poděkování
všem, kteří se do této aktivity zapojili a pomohli
svým blízkým či tam, kde to potřebují,“ sdělila senátorka Jaromíra Vítková.

V Orlovně Boskovice šily roušky senátorka J. Vítková, učitelky ZŠ Boskovice a dobrovolnice.

www.masboskovickoplus.cz
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SPOLUPRÁCE JAKO DŮLEŽITÝ PRVEK V MAPU
Jednou z nejdůležitějších myšlenek MAP je spolupráce všech aktérů ve vzdělávání. Jak se ukazuje,
spolupráce je nejen důležitá, ale může být i zábavná.
Během více než roku fungování projektu MAP
se nám podařilo navázat skvělou spolupráci se
spoustou subjektů. Důkazem jsou jistě úspěšné
akce, o kterých píšeme v našem Zpravodaji.
Podařilo se nám navázat pěkné vztahy se školami.
Účasti na seminářích a dalších akcích MAP jsou
toho důkazem. Co se týče seminářů, velký podíl
na jejich úspěchu má samozřejmě i Středisko služeb školám, konkrétně paní Radka Ježková, která
s námi spolupracuje na výběru vhodných lektorů
a přednášejících.
Rádi bychom zmínili i spolupracující školy a další zařízení, která sice nejsou zapojena v našem
projektu, ale daří se nám s nimi udržovat dobré
vztahy; jedná se zejména o SPgŠ Boskovice, Vyšší odbornou školu a střední školu Boskovice, SVČ
Boskovice či SVČ Letovice.

Na akcích většího rozsahu jsme spolupracovali
například s KZMB Boskovice a zejména bychom
chtěli vyzdvihnout aktivity pořádané s Městskou
knihovnou Boskovice, jako byl Miniveletrh knihy či
různá autorská čtení v regionu.
Jednou z nově vzniklých aktivit jsou tzv. Rodičovské kavárny, které plánujeme pořádat pravidelně,
abychom oslovili a zapojili do debaty o zajímavých
tématech i skupinu rodičů. Tato iniciativa vznikla
na popud Muzea regionu Boskovicka. Z jejich strany byly nabídnuty prostory na konání akcí a také
podpora při organizaci.
Na závěr bychom rádi poděkovali i městu Bos
kovice, bez jehož podpory by náš projekt jistě nebyl tak dobře rozjetý.
Neradi bychom na někoho zapomněli, protože
víme, že všichni, kteří nám věří, pomáhají a účastní
se akcí MAPu, jsou důležití.

Díky všem, kteří nám věří a podílejí se na skvělé spolupráci!

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE JSOU STÁLE ŽÁDANÉ
Pokračujeme v pořádání akreditovaných seminářů pro každou zapojenou MŠ a ZŠ do projektu MAP II.
Semináře jsou pro školy zdarma, a proto je účast
na nich velmi hojná. Některé semináře pro velký
zájem opakujeme. Téma semináře a lektory se
snažíme vybírat dle odevzdaných evaluačních dotazníků, tedy ty, o které je mezi řediteli a pedagogy největší zájem. A opravdu vybíráme z kvalitní
nabídky seminářů a lektorů díky spolupráci se SSŠ
Brno. Výběr tématu také řešíme na setkání PS.
V minulém čísle jsme čtenáře informovali o uskutečněných seminářích do konce října 2019. Od té
doby jsme zrealizovali spoustu akcí, seminářů, ale
i workshopů. Pozvali jsme si do Boskovic PhDr. Libora Kyncla, který vedl seminář na téma „Učitel
a jeho komunikace s rodiči“. Projekt Finanční vzdělávání ve spolupráci s ČSOB jsme neorganizovali pouze pro žáky, ale i pro pedagogy. Záměrem
akreditovaného semináře, který byl rozdělen na
dvě části, jež vedl Ing. Kamil Vysloužil, bylo podpořit a rozšířit znalosti pedagogů v oblasti finanční
gramotnosti.
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Další seminář vedla lektorka Lenka Bínová na téma
„Zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu“. V listopadu jsme zorganizovali setkání vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ ORP Boskovice, kde jsme přivítali
lektorku Hanu Polákovou, která vedla seminář
na téma „Metodická pomoc ředitelům ZŠ a SŠ
v rámci změn školské legislativy“. V měsíci lednu 2020 školy navštívila spisovatelka, scénáristka
a lektorka Klára Smolíková a pro pedagogy měla
připravený seminář na téma „Práce s knihou“, kde

hlavním cílem bylo vzbudit v dětech zájem o četbu. Poslední uskutečněný seminář proběhl v měsíci březnu 2020. Byl na téma „Matematika nás baví“
s Mgr. Jovankou Rybovou.
Vzhledem k současné situaci jsme museli od poloviny března zrušit veškeré akce až do odvolání.
Pracujeme na náhradních termínech, budeme
Vás průběžně informovat přes náš FB profil MAP
Boskovice a MAS Boskovicko PLUS a také na webových stránkách www.masboskovickoplus.cz.

BESEDY SE SPISOVATELKOU PETROU BRAUNOVOU
V besedách s paní spisovatelkou pokračujeme,
a to hlavně díky spolupráci s Městskou knihovnou Boskovice.
Naše společné akce a besedy jsou realizovány především na podporu čtenářské gramotnosti pro MŠ
a ZŠ, zapojené do projektu MAP II, ale i pro veřejnost v našem regionu.
Paní spisovatelka k nám zavítala znovu
v měsíci čtenářů, tedy v březnu 2020. Pomohli jsme uspořádat besedu v divadelním
sále ZŠ Kunštát pro žáky 2., 5. a 7. ročníku.
Žákům představila svoje knihy, a také jim
z knih předčítala. Posluchači měli na paní
spisovatelku mnoho dotazů. Dozvěděli se,
jak kniha vzniká a kdo se na jejím vzniku
podílí. Petra Braunová dětem přiblížila, jak
se sama dostala k psaní, co ji oslovuje a co
inspiruje.

Paní spisovatelku jsme si pozvali především na Miniveletrh knihy, který jsme pořádali 5. března 2020
v Sokolovně v Boskovicích, kde byla hlavním hostem. Právě v Modrém salonku probíhaly besedy
pro žáky s Petrou Braunovou.
(více o Miniveletruhu knihy na stranách 4–5)

www.masboskovickoplus.cz
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KOMIKSOVÝ WORKSHOP
S KLÁROU SMOLÍKOVOU A J. W. PROCHÁZKOU
Kde se vzal komiks a pro koho je určen? Na tyto otázky žákům odpovídali spisovatelé, scénáristé
a lektoři Klára Smolíková a její partner J. W. Procházka.
Společně navštívili ZŠ Boskovice, PrŠ Boskovice,
ZŠ Benešov, ZŠ Lysice, ZŠ Vísky, ZŠ Svitávka a ZŠ
Křetín, a to ve dvou dnech – 28. a 29. ledna 2020.
Představili nápady a náměty, jak s komiksem čtenáře seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě
a budovat vztah ke komiksovému světu. Hravou
formou si žáci mohli vyzkoušet, jak komiks vzniká.
Cílem besed s názvem „Knihožrouti: Zakousněte
se do knihy“ je vybudovat v dětech vztah ke knihám a čtení, které je pro děti zábavou. Paní Smolíková měla připravený jeden z mnoha programů
pro 1. stupeň, a to Začarovaný Hvozd: Vytvoř si
vlastní knížku, kde si díky předpřipravené maketě žáci doplnili, dokreslili a dopsali vlastní příběh.
Stvořili si vlastní hrdiny, navrhli tajemné lesní duchy a na mapě měli pojmenovat místa, kde se jejich knížka odehrává.
Se žáky také debatoval J. W. Procházka. Téma besedy znělo „Komiksy hravé i dravé“. Probral s posluchači historii komiksů a díky pracovním listům
jsme se na vlastní kůži přesvědčili, že komiks je
žánr velice zábavný a populární.

AKTIVNÍ ČLENOVÉ PRACOVNÍCH SKUPIN
Touto cestou chceme poděkovat všem členům pracovních skupin, že jsou na setkáních aktivní
a pomáhají nám především s plánováním aktivit v projektu.
Máme dohromady 5 PRACOVNÍCH SKUPIN – pro
financování, pro rozvoj čtenářské a matematické
gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka,
pro rovné příležitosti a pro polytechniku. Skupiny
se rozrůstají postupně o stále nové členy. Členové
hodně diskutují, jednají efektivně a většina výstupů z jednání je přínosná pro naši realizaci.
Od začátku realizace projektu, tedy od října 2018,
proběhlo už šest jednání všech PS. Na hromadné
setkání v listopadu 2019 jsme si pozvali spolek
ZVOL SI INFO !, který dělá semináře hlavně pro
školy o dezinformacích na internetu. Chtěli jsme
členům ukázat, jak důležitá mediální gramotnost
je a jak vypadá samotná přednáška pro žáky na ZŠ.
Hlavním pracovním orgánem je Řídící výbor MAP
(dále ŘV). Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. ŘV se
schází minimálně jednou za rok. Od začátku realizace proběhla dvě setkání. Role ŘV MAP je přímo
spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Členové ŘV

především schvalují Strategický rámec (strategická
část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
v ORP Boskovice), který je dle potřeby vždy zpracován pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV
s prioritami území. Každý projektový záměr musí
mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP.
SR MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn
v procesu plánování. Prozatím byl SR MAP aktualizován celkem třikrát.
Členům ŘV a PS děkujeme za jejich účast a aktivitu
na projektu MAP II.

Děkujeme Městské knihovně Boskovice za kvalitní
spolupráci při těchto akcích.
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PREVENTIVNÍ PROGRAM POZOR, PÁLÍ!
V lednu a v únoru jsme pomohli zrealizovat preventivní program POZOR, PÁLÍ ! v MŠ Cetkovice,
ZŠ a MŠ Úsobrno, MŠ Borotín, MŠ Prostřední Poříčí, MŠ Boskovice Komenského pro dvě třídy, Prš
Boskovice, MŠ Doubravice nad Svitavou pro dvě
třídy a v MŠ Býkovice a MŠ Černovice. Oslovili jsme
paní Janu Lacinovou, zakladatelku Popálek, o. p. s.
Když jí bylo třináct let, spálil většinu jejího těla

elektrický oblouk od železniční troleje. Proto založila organizaci Popálky, která primárně pomáhá
lidem po úraze popálením. Realizují pro MŠ a ZŠ
řadu preventivních programů, aby k podobným
úrazům nedocházelo. Právě dětem a žákům vysvětluje a názorně ukazuje možné zdroje popálení,
prevenci a případnou první pomoc. Děti a žáci se
do programu aktivně zapojují.

PRO PŘÍJEMCE DOTAČNÍCH TITULŮ
Vážení žadatelé jednotlivých operačních programů, uvědomujeme si, že krizový stav v ČR z důvodu COVID-19 může způsobit nejrůznější problémy související s Vašimi projekty – např. opoždění/neumožnění realizace, opoždění platby atd.
Apelujeme tímto na Vás, abyste v případě vážných problémů kontaktovali jak manažery
projektů na ŘO, tak samozřejmě i Kancelář MAS. Veškeré problémy u Vašich projektů z důvodu COVID-19 doporučujeme zaznamenat. Ze strany Řídících orgánů je přislíben v této věci
vstřícný přístup.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Zatímco z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, vynikla hláška: „Vy nás ale zásobujete, pane Karfík“,
Kancelář MAS si dovoluje v rámci Výzev IROP konstatovat „Vy nás ale zásobujete, milí žadatelé.“ 

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA
Máme za sebou první akci z cyklu „Rodičovská kavárna“, pro kterou jsme se rozhodli po oslovení paní
Hamalovou z Muzea regionu Boskovicka.
Jsme moc rádi, že jsme se k tomuto počinu odhodlali. Byli jsme povzbuzeni i na pracovních skupinách, protože rodiče jsou právě ti, které bychom
chtěli do diskuzí zapojovat mnohem více.
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Po první besedě jsme byli moc příjemně překvapeni návštěvností, a akci tak považujeme za úspěšnou. Naše první setkání s rodiči se týkalo problematiky přechodů z MŠ na ZŠ. Pozvali jsme skvělou
lektorku z praxe, paní Evu Kovářovou. Díky
bohatým zkušenostem ze své práce v OPPP
v Blansku nám byla schopna předat informace ohledně podpory dětí v oblasti grafomotoriky, rozvoje řeči, sluchového či zrakového vnímání a také prevence školního
neúspěchu.
Jakmile nám to situace dovolí, chceme
v této aktivitě pokračovat a zvát rodiče k diskuzi nad dalšími zajímavými tématy, jako je
například kyberšikana, spolupráce pedagoga, asistenta pedagoga a rodičů či problematika nadužívání mobilních telefonů.
Doufáme, že i na příštích kavárnách bude
hojná účast a budeme si tak moci popovídat o zajímavých tématech u kávy a nějakého sladkého pamlsku .

A je tomu skutečně tak! Vždyť poslední tři Výzvy z této investiční oblasti zaznamenaly nemalé
převisy, tj. žadatelé zkrátka mají zájem o dotace
(leckdy nemalé) a požadují vyšší finance, než jim
bohužel naše MAS může nabídnout. A tak není
divu, že z celkových 47 mil. Kč dotace, které přerozdělujeme pro náš region v oblasti IROPu, budou
s největší pravděpodobností všechny využity.
Tou horší zprávou je, že na některé žadatele z důvodu nedostatku alokace finance nezbydou.
Prozatím žadatelé reálně obdrželi cca 4 mil. Kč.
Jedná se tak o tři realizované chodníky z Výzvy č. 1
Bezpečnost chodců a cyklistů v dopravě (jeden
v Drnovicích a dva v Olešnici) a projekt Diecézní
charity Brno, která v rámci Výzvy č. 3 na Sociální
služby zažádala o pořízení tří aut pro poskytování
terénní sociální služby na území MAS Boskovicko
PLUS. Tato auta již můžete v našem okolí běžně
vídat.

Chodníky z Výzvy č. 1 to však rozhodně neskončilo… Ve Výzvě č. 6 s názvem Bezpečnost chodců a cyklistů v dopravě II jsou nyní čtyři projekty
chodníků, které ŘO IROP doporučil k financování
(chodníky v Pilském údolí v Boskovicích; v Olešnici u kulturního domu; v ulici Brněnská v Kunštátě;
chodníky v průtahu obcí Benešov) a jeden projekt
byl z důvodu nedostatku financí zařazen mezi projekty náhradní.
Jak je vidět, rekonstrukce a výstavba chodníků
v obcích MAS je zkrátka jedno z prioritních témat
pro naše starosty. Takový rekonstruovaný chodník
ocení samozřejmě především občané zmíněných
obcí a měst, neboť právě ti jsou následně jejich
hlavními uživateli.
Níže uvedené fotky vystihují část lokality pro projektový záměr Chodník Pilské údolí – Boskovice
(Podhradí). První dvě fotografie poskytl žadatel
a zobrazují stav před rekonstrukcí a při ní.

Chodník Pilské údolí – Boskovice (Podhradí) před rekonstrukcí a při rekonstrukci (fotky poskytnuty žadatelem)

www.masboskovickoplus.cz
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jiné napovídá, že žádosti jsou čím dál lepší a je zřejmé, že žadatelé je berou vážně. Všechny projekty
z Výzvy č. 8 byly předány k hodnocení na ŘO IROP.
Jedním z žadatelů je Diecézní charita Brno, která
plánuje zkvalitnit poskytování sociálních služeb
na téměř celém území MAS. Jejich záměr řeší
pořízení pěti nových automobilů pro terénní sociální službu, která bude poskytována zejména
osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním.
Druhým z žadatelů u Výzvy č. 8 je město Kunštát,
které v místní části Hluboké plánuje vybudovat
tzv. komunitní centrum, tedy místo pro nejrůznější
vzdělávací, sociální a volnočasové aktivity a setkávání místní komunity. Komunitní centrum je pláno-

Chodník Pilské údolí – Boskovice (Podhradí) po rekonstrukci

Aktuální stav po rekonstrukci chodníků můžete
vidět na fotografii výše. Tento chodník zkrátka nabádá k hezké procházce do Pilského údolí.
Velký zájem byl také o další Výzvy: tj. Výzvu č. 7
a č. 8. U Výzvy č. 7 Rozvoj vzdělávání II mohli
žadatelé (zejména školy a obce) žádat nejčastěji
o zvelebení odborných učeben. V této Výzvě jsou
nyní tři projekty úspěšných žadatelů ve fyzické realizaci a v brzké době budou proplaceny.
Jeden projekt byl opět z důvodu nedostatku financí zařazen ŘO IROP mezi projekty náhradní.
Díky rekonstrukci učeben pocítí příjemné změny
zejména žáci a studenti. Na ZŠ Olešnice (projekt
ZŠ Olešnice – moderně a komplexně II) se jedná mimo jiné o rekonstrukci učeben informatiky
a jazykové učebny, na SŠ André Citroëna (projekt
Modernizace výuky technických oborů a vnitřní
konektivity na Střední škole André Citroëna Bos
kovice) půjde zejména o rekonstrukci učebny pro
výuku technických oborů a na VOŠ a SŠ Boskovice
(projekt Modernizace učeben pro odbornou
IT výuku VOŠ a SŠ Boskovice) se realizuje taktéž
modernizace, spočívající zejména ve stavebních
úpravách stávající učebny, která bude přebudována na učebnu IT. Dále proběhne modernizace
nově vzniklé IT učebny a dalších pěti učeben.
Dotace myslí i na kulturu .
Na své si tedy mohou přijít i kulturní nadšenci, které by mohl zajímat např. projekt Restaurování portrétů a podlahy v Rytířském sále na zámku Kunštát.
Tento projekt z Výzvy č. 5 Kulturní památky pro
návštěvníky s dotací 1,5 mil. Kč, jehož žadatelem
je Národní památkový ústav, je prozatím ve fyzické
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realizaci. Na finální podobu intarzovaných parket
a obnovených pěti obrazů si však musíte ještě nějaký ten čas počkat.
Věříme, že např. portrét Karla VI. bude po realizaci
patřit právě k těm nejhezčím.

váno i v záměru třetího žadatele, města Boskovice.
Jedná se o záměr v místní části Hrádkov. Také tento projekt řeší nedostatečnou infrastrukturu víceúčelových zařízení pro setkávání místní komunity
za účelem sociálního začlenění a volnočasových,
vzdělávacích, sociálních a mnohých dalších aktivit.
V rámci projektu dojde k rekonstrukci a novostavbě na místě budovy osadního výboru.
MAS Boskovicko PLUS děkuje všem žadatelům,
neboť právě jejich projekty je podporován místní
rozvoj. Držíme pěsti (i palce) pro úspěšné dokončení všech rozpracovaných projektů a zároveň
přejeme pevné nervy s leckdy obtížnou administrací. Výsledky nakonec přece stojí za to!

Přehled hodnocených projektů 8. Výzvy IROP
Žadatel

Požadovaná
dotace (v Kč)

Body přidělené
výběrovou komisí

Celkové pořadí
(sestupně)

Diecézní
charita Brno

1.383.801,35

100

1.

Stavební úpravy a změna
v účelu užívání objektu „Stará
škola“ na Komunitní dům

Město Kunštát

2.579.778,20

100

2.

Komunitní centrum – Hrádkov

Město
Boskovice

6.840.000

100

3.

Název projektu
Mobilita OCH Blansko

Pozn.: Výsledné pořadí je určeno dle požadované výše dotace (dle Interních postupů IROP_MAS)

FINANČNÍ ALOKACE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
O POLOVINU NAVÝŠENA! VÝZVA č. 3 JE NA SPADNUTÍ!
Po loňském roce, kdy MAS prováděla rozsáhlé povinné hodnocení Strategie a následně změny
Programu rozvoje venkova a Výzvu nevyhlásila, se nyní můžete těšit na Výzvu č. 3, která bude
vyhlášena koncem měsíce dubna.

Portrét Karla VI. ze studie proveditelnosti

Poslední Výzvou, do které mohli žadatelé v rámci
IROPu předkládat svoje projektové záměry, byla
Výzva č. 8 Sociální služby a komunitní centra II, která byla vyhlášena do 13. prosince 2019.
Výzva byla vyhlášena na celkem 8,9 mil. Kč s tím,
že žadatelé opět požadují více financí, než jim
můžeme poskytnout. Ve Výzvě se sešli tři žadatelé. Všichni prošli hodnocením na MAS a vůbec
poprvé všichni obdrželi u věcného (bodového)
hodnocení plný počet bodů – tato situace mimo

Pozitivní zprávou je, že z původních cca 24 mil. Kč
byla alokace naší MAS bonusově navýšena v rámci PRV o celých 12 mil. Kč. Takže potom, co jsme
ve dvou proběhlých Výzvách rozdělili mezi žadatele už více než 14 mil. Kč, nám stále ještě 22,3 mil. Kč
zbývá do plánovaných výzev v letošním a v příštím roce.
Pro příští rok máme navíc dobrou zprávu pro obce
a spolky v území MAS. Do strategického plánu
byla rozhodnutím Valné hromady MAS doplněna
Fiche č. 7 – podle nového tzv. článku 20. Fiche
nese název PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI a bude umožňovat investice
do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou

činnost (kulturní, obecní, spolkové a víceúčelové
domy, společenské, koncertní a divadelní sály,
kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.
Kromě obcí a svazků obcí budou moci o dotaci
požádat také nestátní neziskové organizace, registrované církve a náboženské společnosti. Celkem bylo na toto opatření vyčleněno z finanční
alokace PRV více než 8 mil.  Kč. Výzva, v níž budete
moci požádat o podporu projektu v oblasti kulturní a spolkové činnosti, stejně jako o projekty
zemědělské infrastruktury a projekty určené
na podporu rekreační funkce lesa, je předběžně
plánována na období únor až duben roku 2021.
www.masboskovickoplus.cz
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Nyní již ale k blížící se letošní Výzvě č. 3, která bude
zacílena čistě na soukromou sféru. Otevřeny budou tři Fiche s následujícími alokacemi:
Č. Fiche

Název Fiche

Finanční
alokace

Fiche č. 1

Modernizace zemědělských podniků

9,58 mil. Kč

Fiche č. 2

Podpora zpracovatelů

0,70 mil. Kč

Fiche č. 3

Podpora podnikání
a agroturistiky

1,67 mil. Kč

Zaměření jednotlivých Fichí bude následující:

Fiche č. 1
Modernizace zemědělských podniků

– žadatelem může být jakýkoliv zemědělský
podnikatel.
Podporovány budou investice do zemědělských
staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní), investice do zemědělských
staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci, dále investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice
do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Fiche č. 2 Podpora zpracovatelů

– žadatelem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné
subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh

a vývoji zemědělských produktů uvedených
v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní
produkt.
Konkrétně budou podporovány např. investice
do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální
úpravu, balení a značení produktů, do skladování
i investice související s uváděním produktů na trh,
a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov.

Fiche č. 3
Podpora podnikání a agroturistiky

– žadatelem mohou být mikropodniky a malé
podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
Podporovány budou investice do konkrétních vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE). Podporovanými aktivitami budou stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová
výstavba provozovny, stavební obnova či nová
výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení
včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci
turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí (veškeré výdaje musí být realizovány ve vazbě na malokapacitní ubytovací zařízení, tj. zařízení
s kapacitou nejméně šest lůžek, maximálně však
čtyřicet lůžek.
Dále pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost, vybavení, hardware, software a doplňující výdaje jako
součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně) a nákup nemovitostí.

Investice do zpracovatelského provozu – Fr. Šutera

Investice do strojů pro živočišnou výrobu – VSP Group, a. s.

Vše důležité ohledně Výzvy č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (termíny, hodnotící kritéria, požadované přílohy) se dozvíte na našich webových stránkách a FB. Kancelář MAS je připravena konzultovat
všechny Vaše projektové záměry. Pro osobní konzultaci se obracejte v prvé řadě telefonicky nebo
e-mailem na Ing. Radku Bezděkovou – tel.: 725 777 898, e-mail: bezdekova@masboskovickoplus.cz.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podpora životního prostředí stále nepatří mezi ty nejvyhledávanější aktivity, kterými by se obce
chtěly zabývat a zvelebovat tak své území pro svoje občany. Na druhou stranu, ať už je to kůrovcová
kalamita, klimatické změny, sucho nebo jiné živelné pohromy, všude kolem nás je pozorovatelné, že
není něco v pořádku … A proto každá, byť sebemenší podpora prostředí, v němž žijeme, je velice
podstatná.
MAS Boskovicko PLUS apelovala na žadatele Operačním programem Životního prostředí (OPŽP),
u něhož měla vyhlášené dvě výzvy: Výzvu č. 1
na Realizaci ÚSES a Protierozní opatření a Výzvu č. 2 na Sídelní zeleň. Již v minulém Zpravodaji
jsme Vás informovali, že alespoň u Výzvy na Sídelní zeleň neodradila nadměrná administrativa naše
dva žadatele.
Prvním z těchto projektů je: „Realizace zeleně
v Olešnici na Moravě“ od žadatele města Olešnice.
Záměrem se plánuje revitalizace veřejně přístupné

zeleně města Olešnice na celkem osmi lokalitách;
revitalizace zahrnuje i nové výsadby stromů, keřů
či trvalek.
Druhým projektem je: „Zahrada u zámečku Žďárná“ od žadatele Zámeček Žďárná,  z.  s. Jedná se
o záměr spočívající ve zvelebení veřejného prostranství v okolí stavby zvané Zámeček v centru
obce. Cílem projektu je nejen výsadba zeleně jako
takové, ale zejména vytvoření komunitní zahrady
v režimu veřejné zeleně pro pořádání nejrůznějších vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Oba záměry úspěšně prošly hodnocením na MAS a byly předány ke kontrole na ŘO OPŽP.
Přehled hodnocených projektů 2. Výzvy OPŽP
Název projektu

Žadatel

Realizace zeleně v Olešnici
na Moravě

Město Olešnice

Zahrada u zámečku Žďárná Zámeček Žďárná, z. s.
Pořízení krmného vozu – ZD SKÁLY, družstvo
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Požadovaná Body přidělené Celkové pořadí
dotace (v Kč) výběrovou komisí (sestupně)
2.623.447,46

80

1.

340.654,80

80

2.

Pozn.: Výsledné pořadí je určeno dle dřívějšího času podání (dle postupů OPŽP_MAS)

www.masboskovickoplus.cz
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Operační program Zaměstnanost je nyní jediným programem, kde byla již celá alokace včetně nemalého navýšení rozdělena mezi žadatele
a nyní probíhá jejich realizace.
Také je to však operační program, na nějž nejsilněji
dolehne současná situace kolem nouzového stavu
v zemi, protože se jedná především o komunitní

projekty. Realizovány jsou příměstské tábory, dětská skupina, dětský klub a dále sociální projekty.
Jsme přesvědčeni, že naši žadatelé vše zvládnou
na jedničku a u případných problémů jim budeme
nápomocni, a věříme, že také řídící orgán zaujme
přívětivý postoj a bude umožňovat změny indikátorů, popřípadě posuny termínů realizace tak, jak
bylo přislíbeno!

METODICKÉ A VÝJEZDNÍ DNY JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE 2020… TENTOKRÁT V BOSKOVICÍCH
Naše MAS Boskovicko PLUS společně s MAS Partnerství venkova pomohla dne 4. února 2020 zorganizovat seminář pro zástupce obcí a mikroregionů s názvem „Metodické a konzultační dny v oblasti
krajských dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro obce“.
Seminář se uskutečnil ve velké zasedací síni
na Městském úřadě v Boskovicích. Po úvodním
slovu pana starosty Boskovic Jaroslava Dohnálka
nastala prezentace aktuálních dotačních možností
přímo od pracovníků odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Posluchači se tak dozvěděli jak o aktuálních možnostech čerpání dotací pro obce, tak o plánovaných výzvách Kraje. V neposlední řadě byl přehledně představen celý proces podávání žádostí
o podporu.
Kancelář MAS Boskovicko PLUS drží pěsti všem žadatelům pro úspěšné zrealizování co nejvíce projektů .

V KUNIČKÁCH A VE ZHOŘI SE NELENÍ,
STROMKY SE TAM ZELENÍ!
Jestlipak, milí čtenáři, víte, co můžeme nalézt pod kódem ATCZ142? Nevíte?  Nejedná se ani o otázku z pořadu Kde domov můj? ani o otázku z AZ kvízu.
Pod touto zapeklitou šifrou se skrývá projekt „Klimatická zeleň“, v rámci
něhož byla mezi lety 2018 a 2019
finančně podporovaná výsadba
ovocných stromů na území MAS
v JMK a v partnerských rakouských
MAS. Je to zkrátka takový pokus pro
alespoň částečné obnovení zeleně
v krajině.
Níže můžete vidět, jak se vede novým stromkům na území MAS
Boskovicko PLUS. Pracovníci MAS
osobně navštívili začátkem jara 2020
nejprve výsadbu u obce Kuničky.
Musíme uznat, že místní komunita
udělala skutečně kus dobré práce, neboť stromky díky péči obce Kuničky krásně
rostou a v již tak hezkém prostředí nabízejí velice
malebný pohled na místní krajinu. V lokalitě poblíž
obce je navíc nově opravena polní cesta, tudíž se
z lokality stává dokonalé místo, které přímo nabádá
k procházkám.
Pozorní čtenáři předchozích Zpravodajů dávno
vědí, že se nejedná jen o Kuničky, které mají co
do činění s Klimatickou zelení. Je to i obec Zhoř
na Lomnicku, kde se rozhodli pro výsadbu více jak
třiceti kusů ovocných stromků, zejména třešní. Výsadba ve Zhoři je rozdělena na dvě části, obě mají
určité kouzlo. Místní lidé zkrátka velice dobře vy-

stihli nejhezčí lokality u obce. První krajinotvornou
alej můžete spatřit hned ze silnice, když vjíždíte
do Zhoře. Hezká okolní příroda vás zajisté naláká
k zastavení. Také druhá výsadba nad obcí má své
kouzlo – kromě stromků, které jednou budou obsypány sladkými červenými plody, se vám naskytne velice hezký výhled na místní okolí.
Děkujeme oběma obcím nejen za výsadbu zeleně
do krajiny, ale také za výběr lokalit, bez kterých by
to prostě nebylo ono. 
Všem stromkům přejeme zejména hodně vláhy
a růstu a občanům těchto obcí pokud možno co
nejvíce spokojenosti s výsadbou.

Výsadba v Kuničkách
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LEADER V RAKOUSKU

ÚČETNICTVÍ PRO NEZISKOVKY
Po několika letech uspořádala MAS Boskovicko PLUS ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových
organizací JMK (ANNO JMK) znovu seminář zaměřený na účetnictví a daně pro zástupce neziskovek
na území MAS.

Kitzbühelské Alpy byly cílem exkurze, kterou
uspořádalo Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s MAS
Horní Pomoraví o. p. s. v rámci aktivit Celostátní
sítě pro venkov ve dnech 19. a 20. listopadu 2019.
Akce se zúčastnili především starostové a zástupci
místních akčních skupin. Za MAS Boskovicko PLUS
se zúčastnila manažerka Radka Bezděková. V krásném prostředí tyrolských Alp nám byly představeny projekty, na které se zaměřují tamní MASky.
Jejich pozice a možnosti jsou trochu jiné, ale vize
a cíle jsou všude stejné. I v Tyrolsku se MASky snaží
zlepšit podmínky ve venkovském regionu jak pro
jeho obyvatele, tak i pro návštěvníky.
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Jako první jsme navštívili výstavu zvonů Glockendorf Waidring (vesnici zvonů Waidring), což byl
projekt realizovaný prostřednictvím MAS. Následně nám zástupci tamních MAS představili projekty
zaměřené na podporu místních producentů a restauratérů. Velmi zajímavý byl jejich postoj a práce směrem ke zmírnění klimatických změn, jenž
uplatňují v projektu „Klimaticko-energetický region“. Příjemná byla také komentovaná prohlídka
Kitzbühelu.
Získané zkušenosti rakouských partnerů z MAS
a mikroregionu Pillerseetal snad bude možné
využít i v našich podmínkách. Celkově byla návštěva u našich sousedů příjemná a inspirativní.
Jen byla příliš rychlá. Takže příště možná raději
alespoň na 4 dny  .

Akce se uskutečnila v úterý 5. listopadu 2019 odpoledne a všemi důležitými tématy přítomné
provedla paní lektorka Dagmar Štěpánová.
Po shrnutí základních pojmů a principů účetnictví se věnovala nejnovějším změnám vycházejícím z nové legislativy, které mnohdy neziskovky
nestačí vůbec zaznamenat. Dále se
lektorka snažila probrat témata účetní osnovy, účtování darů a dotací
a také daňová přiznání. Účastníci se
aktivně zapojovali do průběhu semináře četnými dotazy.
Z krátkých dotazníků po skončení
vyplynulo, že účastníci byli s akcí
spokojeni, a na otázku, co by ocenili
v budoucnu, nejčastěji odpovídali, že
semináře zaměřené na problematiku
daní, účtování dotací a způsobilost
nákladů.

Dagmar Štěpánové, a to 18. března 2020. Z důvodu aktuální krizové situace, do níž i naše země
bohužel upadla, nebylo z bezpečnostních důvodů
možné tento seminář uspořádat.
Ačkoliv nás těší hojný zájem uchazečů o tento plánovaný seminář, nelze jej nyní z pochopitelných

Spektrum činností NNO je různorodé a vytvořit seminář, který by vyhovoval pokud možno co
nejvíce subjektům z této cílové skupiny, může být
leckdy tvrdý oříšek. 

důvodů uskutečnit; o případném náhradním termínu Vás budeme informovat prostřednictvím
komunikačních kanálů – sledujte aktuality na našem webu masboskovickoplus.cz a na facebooku.

Za pomocí ANNO JMK se nám však tento oříšek
podařilo rozlousknout a v nabídce byl hned seminář s názvem „Podávání daňového přiznání spolků“, který se měl konat opět pod vedením paní

Budeme velice rádi, pokud se nám podaří pro naše
neziskovky nějakou další akci v budoucnu opět
zajistit a věříme, že k nám zavítáte opět v hojném
počtu. 
www.masboskovickoplus.cz
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NOVÁ SOUTĚŽ – VYTVOŘ SVŮJ VLASTNÍ PŘÍBĚH 

KŘÍŽOVKUJEME A OSMISMĚRKUJEME S MASKOU 

MAS Boskovicko PLUS, z. s. pořádá novou soutěž
pro jednotlivce všech věkových kategorií s názvem
VYTVOŘ SVŮJ VLASTNÍ PŘÍBĚH!

Chcete si s námi zaluštit a přitom mít možnost něco pěkného
vyhrát? Tak jste tu správně. Vyluštěte naši krátkou minikřížovku a získáte jedno ze slov do následující osmisměrky.
Nu… a po vyluštění osmisměrky máte tajenku, kterou nám
zašlete poštou nebo e-mailem do 30. 9. 2020 do kanceláře
MAS. Při zasílání tajenky prosím uveďte Vaše jméno, bydliště
a kontakt (e-mail; telefon).

Podmínky soutěže

úkolem je vymyslet svůj vlastní příběh;
společný začátek – každý příběh by měl začínat: „Kamarádi se vydali do lesa.
Už z dálky slyšeli podivné zvuky …“;
může se jednat pouze o text nebo může být příběh doplněn o obrázky;
rozsah textu by měl být maximálně na dvě strany A5, celkový rozsah s obrázky může
být maximálně na čtyři strany A5;
pro inspiraci může posloužit pracovní list spisovatelky
Kláry Smolíkové umístěný na webové stránce
www.masboskovickoplus.cz pod složkou AKTUALITY
nebo první stránka pracovního listu připojená k pravidlům soutěže;
soutěž poběží do konce června 2020;
vlastní příběh můžete poslat:
- poštou na korespondenční adresu MAS B+,
- oskenovaný na e-mail info@masboskovickoplus.cz;
výherce obdrží podepsanou knížku
od spisovatelky Kláry Smolíkové;
k odevzdanému příběhu je nutné připojit:
celé jméno, adresu, telefon, věk a třídu soutěžícího.

Soutěž je podpořena z projektu MAP II rozvoje vzdělávání
v ORP Boskovice, r. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629.
Obecně závazné podmínky: Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů
pro účely organizace soutěže, současně i souhlas se zveřejněním jejich výtvorů, to vše v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016.

VÝSLEDKY KOMIKSOVÉ SOUTĚŽE
V minulém čísle jsme vyhlásili komiksovou soutěž, výtvorů jsme dostali opravdu
spoustu a nebylo vůbec jednoduché vybrat vítěze. Dětské komiksy byly moc krásné a nejraději bychom ocenili úplně všechny. Nakonec jsme se rozhodli, že oceníme 6 komiksů, abychom pokryli výborné tvůrce z prvního i druhého stupně ZŠ.
Moc děkujeme za příspěvky a výhercům gratulujeme:
Dalibor Š., Monika H., Pavlína Č., Kristýna K., Radmila K., Daniel S., Petra D. a Eliška Š.
Všechny komiksy, které byly v daném termínu do kanceláře MAS doručeny, budete
moci shlédnout na našem FB.
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Legenda křížovky
1/ Cílová skupina, pro kterou byl určen
dopolední blok akce Miniveletrh knihy.
2/ Příjmení spisovatelky, s níž měl realizační
tým MAP II besedu dne 4. 3. 2020 v ZŠ
Kunštát?
3/ Název nové výzvy MAS Boskovicko PLUS,
v rámci které mohou žádat zejména
neziskové organizace na neinvestiční akce.
4/ Jedna z hlavních cílových skupin pro
výzvu č. 3 PRV.
5/ Název preventivního programu, který je
zaměřen na prevenci popáleninového
úrazu dětí z MŠ.
6/ Aktivita, na kterou byla vyhlášena výzva
č. 8 IROP.
7/ Aktivita podporovaná výzvou č. 2 OPŽP?
8/ Příjmení lektorky, která vedla oba semináře zaměřené na účetnictví pro neziskové
organizace.
9/ Název banky, která podporuje workshopy
Finanční gramotnost.
10/ Území v Rakousku, v němž se nachází
město Kitzbühel.

Slova do osmisměrky
Alokace
Alpy
Akce
Ámos
Autor
Článek
Domov
Granty
Tajemka
z křížovky
Herman
Hluboké
Hrádkov
Charita
IROP
Kola

Komunita
Konec
Knihy
Leader
Logo
Města
Moudrosti
Nadace
Obec
Odkaz
Podnik
Pokus
Projekt
Programy
Příklad
Region

Spolky
Starost
Šít
Školy
Technika
Učitel
Vazby
Venkov
Vlast
Zákony
Zámeček
Záměr
Zeleň
Zisk
Žáci

Správné znění tajenky osmisměrky ze ZPRAVODAJE č. 21: „LIDSKÝ POTENCIÁL.“
Vylosovaní výherci: Jitka Boucníková, Marta Konečná, Milada Trnková
Všem výhercům blahopřejeme. 
www.masboskovickoplus.cz
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CYKLOVÝLET MASKA JEDE – PÁTÝ ROČNÍK

`

Vážení příznivci cyklistiky, jistě už víte, že na neděli 21. června 2020 naše MAS Boskovicko PLUS naplánovala tradiční CYKLOVÝLET, též známý pod názvem MASKA JEDE .
U všech předchozích čtyř ročníků nás vždy těšila hojná účast příznivců cyklosportu. Ta byla dokonce
i loni, kdy nám z rána počasí nepřálo, avšak většina z Vás to nevzdala a společně s námi vyskočila do sedel
horských i trekových šlapacích strojů… a nakonec to stálo zato! Užili jsme si krásný výlet v okolí Boskovic
s několika občerstvovacími zastávkami, zároveň jsme si zasportovali, a ti šťastní z vás dokonce mohli
i vyhrát v naší bohaté tombole.
Správně se ptáte, milí čtenáři, na to, jak to bude s „MASKOU JEDE“ popáté. Z důvodu aktuálního stavu
ohledně koronaviru je konání akce doopravdy stále ve velké nejistotě. Prozatímní plán cesty vypadá následovně: v případě konání budeme opět začínat i končit ve SPORTPARKU v Boskovicích, v němž
v samém závěru proběhne i tombola. Cesta bude vést územím Boskovicka s několika záchytnými body
a vlastně i zastávkami pro občerstvení. Celková trasa bude mít opět kolem 30 km. A jedná se o výlet, nikoliv o závod , takže se může zúčastnit opravdu každý! O případném konání/nekonání akce Vás budeme
včas informovat na našich webových stránkách a facebooku!

MAS Boskovicko PLUS, z.s.,
ve spolupráci se SSŠ Brno,
pracoviště Blansko a KZMB
Vás zvou na přednášku

OCHUTNÁVKA
SELSKÉHO
ROZUMU
Přednášejícím je PhDr. Marek
Herman, vysokoškolský profesor
a lektor osobního rozvoje, autor
knihy „Najděte si svého marťana“
`

Obsahem přednášky je úvod do
pedagogických principů práce s dětmi ve
škole, školce i doma.
Budou představeny odborné, ale
jednoduché a srozumitelné návody
a postupy, jak vybudovat dobrou atmosféru,
zabránit přehlcení dětí nebo sebe sama.
Na přednášku je vyžadována dochvilnost,
a proto nebude po zahájení přednášky nikdo
vpuštěn do sálu.
Přednáška se pořádá v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání v
ORP Boskovice, r.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629

START–CÍL
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16. 9. 2020
17:00

SPORTPARK
BOSKOVICE

délka 1,5 až 2 hodiny

3

ZÁMECKÝ
SKLENÍK
BOSKOVICE

MAS Boskovicko PLUS

VELENOV

VALCHOV

jedebomoek!?
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pojeudjteemnaeše webové stránk

Vstupné 100 Kč
Předprodej na
www.kulturaboskovice.cz
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MASKA JEDE
26

2

5

6

ŽĎÁRNÁ

LUDÍKOV

Sled

7

KUNIČKY

www.masboskovickoplus.cz
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Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s. ve spolupráci
s městem Boskovice a obcemi Valchov, Velenov, Žďárná, Ludíkov,
Kuničky a Újezd u Boskovic pořádají

CYKLOV ÝLET

MASKA JEDE

v neděli

21. června 2020

Start bude v 9.00 ze SPORTPARKU v Boskovicích – Prezence od 8.30 • Registrace účastníků do 19. 6. 2020 na
www.masboskovickoplus.cz • Registrační poplatek je 50 Kč/osoba nebo 20 Kč/osoba do 18 let.

Trasa cyklovýletu: Sportpark Boskovice –› Hrádkov –› Valchov –› Velenov –› Žďárná
–› Ludíkov –› Kuničky –› Újezd u Boskovic –› Sportpark Boskovice
Na startu budou registrovaným účastníkům předány startovací balíčky. 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.

MASKA JEDE …  A TĚŠÍ SE NA HOJNOU ÚČAST NADŠENÝCH A DOBŘE NALADĚNÝCH CYKLISTŮ!
Sledujte web www.masboskovickoplus.cz
a Facebook MAP Boskovice a MAS Boskovicko PLUS

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
PaedDr. Zdeněk Peša,
předseda předsednictva MAS

Ing. Lukáš Holík,
místopředseda předsednictva MAS

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
Ing. Žaneta Kalasová
e-mail: kalasova.zaneta@gmail.com

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.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

www.masboskovickoplus.cz

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. 22 vydán dne 24. dubna 2020 v Boskovicích
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program program

