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Během letošního jara proběhla již třetí výzva v rámci Programu rozvoje venkova
(PRV). Vyhlášeny byly 3 Fiche zaměřené na zemědělské prvovýrobce, zpracovatele
zemědělských produktů a také na nezemědělské podnikání. Zájem byl dle
očekávání velký. Sešlo se nám celkem 34 žádostí o dotaci, což je zatím nejvíc
žádostí ve výzvě za celou dobu fungování naší MAS. Bohužel i přes navýšenou
finanční alokaci, za pomocí které bylo rozděleno do Fichí bezmála 12 mil. Kč, se
nedostalo na všechny žadatele a 3 žádosti o dotaci musely být zařazeny mezi
nevybrané. Výsledky Výzvy č. 3 najdete v následující tabulce. Všechny žádosti
nyní musí projít ještě kontrolou SZIFu a v příštím roce by mohly být postupně
realizovány a propláceny. Tak přejeme všem úspěšným žadatelům šťastný průběh
realizace i následných kontrol. Pro MAS je totiž zdárný průběh a proplácení všech
vybraných projektů vizitkou také její vlastní činnosti. ☺ RB

Naše činnosti navzájem propojují
lokality a místa jako puzzle.
Projekty tvoří pestrou mozaiku
a dotváří tak celkovou
aktivitu MAS (Místní akční skupina).

MAS Boskovicko PLUS
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Tabulka výsledků Výzvy č. 3 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Název žadatele

Název projektu

Výše požadované dotace

Místo realizace

Fiche č. 1 Modernizace zemědělských podniků
K. K.

Modernizace ZP

500.000

Boskovice

M. Z.

Vlek

81.000

Lomnice

J. P.

Modernizace podniku

141.900

Lomnice

P. Š.

Podpora modernizace podniku

297.000

Ludíkov

T. V.

Dovybavení zemědělského podniku

390.000

Ludíkov

J. S.

Pořízení zemědělské techniky – JS

599.400

Strhaře

Zemědělské družstvo vlastníků
NÝROV

Pořízení stroje na ochranu rostlin

600.000

Nýrov

P. D.

Nákup techniky

49.800

Kuničky

P. N.

Nakladač

137.940

Lomnice

Ing. J. P.

Pořízení techniky pro rostlinnou výrobu
– Nýrov

229.900

Nýrov

J. H.

Stroje pro sklizeň sena

298.800

Lomnice

ZEPO Bořitov, družstvo

Investice do živočišné výroby

490.000

Jabloňany

F. O.

Podpora modernizace zemědělského podniku

495.750

Voděrady

AGROSPOL, agrární družstvo

Nákup traktoru

500.000

Knínice

P. F.

Modernizace zemědělského podniku 2020

593.400

Tasovice

J. K.

Investice do zemědělských činností
– Jaroslav Kobelka

594.000

Kněževes

ZD SKÁLY, družstvo

Pořízení techniky pro ZD SKÁLY

600.000

Benešov

K. S.

Rozvoj živočišné výroby – nákup
teleskopického manipulátoru

1.200.000

Lhota u Olešnice

T. P.

Pluh

299.700

Lomnice

ZEAS Lysice, a. s.

Zemědělská technika pro ZEAS Lysice, a. s.

499.750

Lysice

Bc. J. V.

Modernizace zemědělské farmy

539.400

Drnovice

VSP Group, a. s.

Investice do chovu skotu

588.000

Křtěnov

J. M.

Nákup nakladače

1.180.800

Krhov

MAS UŽ PŘIPRAVUJE VYHLÁŠENÍ
DALŠÍ VÝZVY PRV V ROCE 2021
Finance pro podnikatelské subjekty jsou pro tuto chvíli téměř vyčerpány, ale v příštím
roce bude vyhlášena Výzva č. 4, v níž budou moci podat žádost o dotaci obce, svazky
obcí, spolky atd. Otevřeny budou Fiche 4, 5 a 7. Více už v přehledné tabulce.

Číslo a název
Fiche;
Procento
podpory

Způsobilé výdaje

Oprávnění
žadatelé

Finanční
alokace
(v Kč)

4. Zemědělská
infrastruktura
90 %

Výstavba
a rekonstrukce
polních cest včetně
souvisejících objektů
a technického
vybavení.

Obec nebo
zemědělský
podnikatel

2 145 940

5. Rekreační
funkce lesa
100 %

Např. stezky pro
turisty (do šíře 2 m),
značení, výstavba
herních a naučných
prvků, fitness prvků,
přístřešky, odpočinková
stanoviště, informační
tabule apod.

Vlastník, nájemce,
pachtýř nebo
vypůjčitel PUPFL
(pozemky určené
k plnění funkcí lesa)

200 000

7. Podpora
kulturní a spolkové
činnosti
80 %

Investice do staveb
a vybavení pro kulturní
a spolkovou činnost
(kulturní, obecní,
spolkové a víceúčelové
domy, společenské,
koncertní a divadelní
sály, kina, klubovny
sokolovny) včetně
obecních knihoven.

Obec, svazek
obcí, příspěvková
organizace zřízená
obcí nebo svazkem
obcí, NNO,
registrované církve
a náboženské
společnosti

8 037 510

Fiche č. 2 Podpora zpracovatelů
J. M.

Modernizace moštárny

453.564

Krhov

F. Š.

Investice do provozu řeznictví

245.000

Olešnice

A. H.

Pořízení měřící a servisní techniky

71.329

Valchov

Klíč pneu s. r. o.

Podpora podnikání – pořízení vybavení pro
pneuservis

112.500

Boskovice

Klíč group s. r. o.

Podpora podnikání – pořízení vážícího
systému

112.500

Boskovice

Fiche č. 3 Podpora podnikání a agroturistiky
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T. P.

Rozvoj nezemědělské činnosti

177.750

Lomnice

A. Q. Attentus Qualitatis s. r. o.

Budování zázemí pro zaměstnance

224.705

Lomnice

Bc. J. V.

Podpora nezemědělské činnosti

337.500

Drnovice

J. M.

Pořízení techniky pro nezemědělskou činnost

346.500

Krhov

AGROSPOL, agrární družstvo

Vysokozdvižný vozík – středisko
opravárenství Knínice

175.000

Knínice

VSP Group, a. s.

Investice do nezemědělských činností

220.150

Křtěnov

MAS Boskovicko PLUS

Vysvětlivky:
projekt vybraný MAS |
projekt nevybraný MAS
Pozn.: Z důvodu GDPR jsou u fyzických osob uvedeny pouze iniciály

10 383 450

Pokud Vás obsah některé plánované Fiche zaujal, obraťte se před zahájením příprav
projektu pro další informace na kancelář MAS v Boskovicích (Ing. Radka Bezděková,
Ing. Pavel Marek). Ve Fichích jsou Pravidly dána nejrůznější omezení a je lepší být
připraven včas, než následně vše upravovat a měnit!
S vyhlášením Výzvy č. 4 počítejte během měsíců únor – duben 2021! RB

MAS Boskovicko PLUS
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Čerpání dotací se nám daří...

Musíme se pochlubit, že právě naše MAS
Boskovicko PLUS patří k těm nejlepším MASkám (nejen) z hlediska čerpání
dotačních prostředků pro rozvoj regionu.
Přiložená mapa, porovnávající čerpání
jednotlivých MAS v ČR v rámci IROP a PRV,
jasně ukazuje, že zatímco mnohé MAS
přišly z důvodu špatného čerpání finančních prostředků o část své alokace, naši
MAS Boskovicko PLUS tato situace vůbec
nepostihla – ba naopak. Naše alokace byla
v rámci PRV navýšena o 12,8 mil. Kč.
Ze stejného důvodu byla v minulosti navýšena také alokace OPZ o více než 7 mil. Kč,
a mohly tak být podpořeny všechny projekty,
již dříve zařazené do zásobníku.
V rámci IROPu k navýšení zatím nedošlo,
ale i tam je naše MAS v celorepublikovém srovnání na dobré pozici. Tak ještě
uvidíme...
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nebo rady odmítla být součástí území MAS,
zavře tímto krokem cestu nejen sobě samé,
ale i všem subjektům na daném katastrálním území pro čerpání jakékoliv výhody
z fungování MAS. Takovéto chybějící obce
by se pak daly přirovnat k chybějícím dílkům
puzzle, bez nich by celkový obrázek nebyl
kompletní…
Velmi pozitivní pro nás proto bylo, že
všechny stávající obce souhlas se zařazením svého území na další programové
období potvrdily, a navíc se nám naše
území rozrostlo

o obec Brťov-Jeneč, která dosud byla „bílým
místem“, tj. nebyla začleněna v žádné MAS
a jako nový člen se k naší MAS pro programové období 2021–2027 sama rozhodla
připojit.
Děkujeme proto Vám – zástupcům obcí, že
jste potvrdili sounáležitost s MAS Boskovicko PLUS, a slibujeme Vám, že se naše MAS
bude i nadále snažit ze všech sil pracovat
pro podporu celého území. Těšíme se na
spolupráci s Vámi v období 2021+. Uvidíme,
co nám všem přinese! ☺ RB, PM

Děkujeme všem žadatelům a příjemcům
dotačních prostředků, že společně s námi
pomáháte rozvíjet náš region! Vážíme si
toho o to více, když sami známe množství
byrokratických i jiných překážek na cestě
k realizaci vašich projektových záměrů.☺
V této chvíli tedy máme převážnou část
prostředků z období 2014–2020 vyčerpanou a jsme na začátku přípravy na období
nové. První krok už máme za sebou. Podali
jsme žádost o novou STANDARDIZACI
MAS, čemuž předcházelo oslovení všech
obcí v území, zda chtějí být i nadále součástí naší MAS. Zařazení území obce do území
MAS je totiž hlavním předpokladem pro
to, aby mohl jakýkoliv subjekt (neziskovka,
zemědělec, živnostník, škola, farnost apod.)
ze zapojených obcí požádat o podporu
prostřednictvím našich výzev. Pokud by
obec prostřednictvím svého zastupitelstva
MAS Boskovicko PLUS
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OBEC BRŤOV-JENEČ
- NOVÝ ČLEN MAS

Obec Brťov-Jeneč je součástí přírodního
parku Lysicko a je tvořena dvěma částmi
– jednou je Brťov u Černé Hory a druhou
je Jeneč. Část Brťov se nachází ve spodní
části obce a část Jeneč na Jenečském kopci;
obě části jsou navíc odděleny Křížovským
potokem. V obci dnes žije přibližně 370
obyvatel.
První písemná zmínka o Brťově se datuje
k roku 1531. Obec tehdy náležela k černohorskému panství. Obecní pečeť pochází
z roku 1823 a má ve znaku kapličku. První
písemná zmínka o obci Jeneč je z roku 1358.
Poté se název obce také vyskytuje již jako
součást černohorského panství. Ve znaku
obce byl snop obilí a pole s klasy. Ke sloučení obou obcí s názvem Brťov-Jeneč došlo
v roce 1960.
Budova dřívější obecné školy dnes slouží
jako mateřská škola, kterou navštěvují
kromě místních dětí i předškoláci z okolních
obcí. Její kapacita je 27 dětí. Povinnou školní
docházku absolvuje většina místních dětí
v nedaleké Černé Hoře.
V těsném sousedství mateřské školy se
nachází sportoviště s hřištěm na malou
kopanou, tenisovým kurtem s umělým
povrchem, dětským hřištěm a sportovní
klubovnou, která tvoří zázemí celého areálu.
Pro konání různých kulturních a společenských akcí se v obci využívá kulturní sál,
který je v budově obecního úřadu. Nedaleko
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od tohoto kulturního parku je víceúčelová požární nádrž, jež je v letních měsících
využívána ke koupání. Přibližně 1 kilometr
severozápadním směrem od obce se nachází dva obecní rybníky, které místní rybářský
spolek využívá ke sportovnímu rybolovu.
Obě části obce mají svou vlastní kapli,
kde se tradičně o zdejších poutích konají
bohoslužby. Na rozhraní obou částí obce
je umístěna prodejna potravin a smíšeného
zboží společnosti COOP. Sbor dobrovolných
hasičů, který se velice aktivně podílí na dění
v obci, má k dispozici nově zrekonstruovanou požární zbrojnici hned vedle budovy
obecního úřadu.

Zpráva z realizace ostatních
operačních programů
Jak jste si mohli na předešlých stranách
Zpravodaje všimnout, Program rozvoje
venkova je stále v plném proudu. V ostatních
operačních programech se od vydání minulého čísla Zpravodaje mnoho nového nestalo.
Rychlý průběh změn byl však zaznamenán
v Operačním programu Zaměstnanost
(OPZ). Na základě rozhodnutí Řídícího
orgánu OPZ (ŘO OPZ) bylo naší MAS
umožněno vyhlásit poslední, v pořadí již
osmou, výzvu s názvem Dětská skupina.
Výzva byla zacílena pouze na navazující projekt již podpořené dětské skupiny ve
Voděradech, a to tak, aby bylo zajištěno
plynulé financování provozu od ukončení
podpořeného projektu až do konce roku
2022, tedy do doby účinnosti připravované novely zákona o dětských skupinách,
která zajistí financování na jiném princi-

pu. Žadatelem byla v tomto případě obec
Voděrady, jež podala projektovou žádost
na dofinancování provozu dětské skupiny.
Žádost již prošla všemi fázemi hodnocení
ze strany MAS a nyní probíhá konečná fáze
kontroly ze strany ŘO OPZ. Tak snad vše
dobře dopadne a fungování Dětské skupiny
ve Voděradech nebude ohroženo.
Další, již dříve vybraní žadatelé pilně
realizují své projekty. Pro dokreslení
můžete shlédnout ukázky z realizací OPZ
a Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Na realizace projektů
podpořených v rámci Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP) si musíme ještě
počkat. Tam bylo schvalování ze strany
ŘO OPŽP tak zdlouhavé, že naši žadatelé
projekty nestačili v letošním roce zahájit.
RB, SK, PM

Koníček Kuničky – příměstský tábor (OPZ)

MC Veselý Paleček – příměstský tábor (OPZ)

Obec Brťov-Jeneč v letošním roce požádala o členství v MAS Boskovicko PLUS
nejen z důvodu, že většina okolních obcí
je již v tomto svazku začleněna, ale také
s představou navázání užší spolupráce
s jinými obcemi a městy v různých oblastech.
Očekáváme, že se zvýší šance, jak přispět
ke zkvalitnění života občanů ať již na poli
sociálním, sportovním nebo třeba kulturním.
Současně se díky členství v tomto spolku
nabízí obci, případně místním podnikatelským subjektům, možnost řešit realizace
některých investičních akcí, oprav a rekonstrukcí snazším způsobem, než kdyby tyto
záležitosti řešila samostatně, jak se říká „na
vlastní pěst“.
Ladislav Zeman
místostarosta obce Brťov-Jeneč

MAS Boskovicko PLUS
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Fotografie z realizace ostatních operačních programů

MALÝ LEADER BOSKOVICKA

Koníček Kuničky – příměstský tábor Piráti a Indiáni (OPZ)
Malý Leader – jednání výběrové komise

V minulém čísle našeho Zpravodaje jsme Vás
informovali o nové výzvě s názvem „MALÝ
LEADER BOSKOVICKA 2020“. Hlavním
cílem této výzvy byla snaha podpořit neziskovky z území MAS, neboť pro ně bylo v tomto
dotačním období velmi málo dotačních příležitostí. Mezi dalšími možnými žadateli byly
příspěvkové organizace a samozřejmě také
obce z našeho území. V rámci výzvy mohlo
být podpořeno konání akcí, pořízení materiálně-technického vybavení na akce, případně
obnova a údržba veřejného prostoru.

Oproti výzvám z operačních programů EU
jsme se snažili podmínky naší výzvy co nejvíce zjednodušit a zpřístupnit všem. Ve výzvě
byly dvě základní podmínky hodnocení. První
podmínkou byla povinná konzultace žadatelů
s pracovníky kanceláře MAS před samotným
podáním žádosti a druhou podmínkou bylo
natočení krátké videoupoutávky k projektovému záměru. Upoutávky byly promítnuty při
hodnocení členům výběrové komise.
Velice nás potěšil zájem o tuto výzvu, kterou
již od samého počátku provází nové logo
– „ušité na míru“ výtvarníkem a karikaturistou
Lubomírem Vaňkem.
Nakonec se nám sešlo celkem sedm žádostí s požadavkem dotace ve výši 68 tis. Kč.
Alokace pro výzvu však byla pouze 50 tis.
Kč. Z toho vyplývá, že ačkoliv byly všechny
žádosti dobře zpracované, nebylo z důvodu
omezeného finančního balíčku možno vybrat
k financování všechny. Výsledky výzvy jsou
přehledně zobrazeny v tabulce níže.
Děkujeme všem žadatelům Malého Leadera
za kvalitní projektové záměry, profesionalitu zpracování a také za originalitu Vašich
upoutávek. PM

A jak to bude s vyhlašováním Leadera na území Boskovicka dál? Uvidíme. Vyhlášení
Malého Leadera v roce 2021 závisí především na finančních a administrativních kapacitách
MAS. O všech aktivitách na tomto poli Vás ale samozřejmě budeme včas informovat!
MC Veselý Paleček – příměstský tábor (OPZ)

Chodníky Kunštát (IROP)
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Modernizace ZŠ Olešnice.(IROP)

Chodníky ke KD Olešnice (IROP)

Název projektu

Žadatel

BODY
CELKEM

Požadovaná
dotace (v Kč)

Dýňová slavnost

Ochotnické divadlo Svitávka, spolek

48

10.000

Vybavení pro účely pořádání akcí

Lomnický Sbor Disharmonických
amatérů, z.s.

42,2

9.648

Pořízení malých nůžkových stanů
pro vybavení kontrolních stanovišť
Pochodu Halasovým Kunštátskem

Sportovní klub Nýrov, z. s.

41

10.000

Cvičení pro zdraví

Lysické jablíčko, z. s.

39,8

10.000

Rozšíření programové nabídky
komunitního centra Prostor

Unijazz, pobočný spolek Boskovice

36,6

8.595

Pořízení nůžkového party stanu

SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Nýrov

35

10.000

Pořízení publikace k 100. výročí založení
TJ Sokol Drnovice, z. s.

TJ Sokol Drnovice, z. s.

33,4

10.000

MAS Boskovicko PLUS
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MASKA JELA UŽ PO PÁTÉ

Tak jsme se dočkali a vyrazili! V neděli 19. 7. 2020 v 9 hodin ráno
jsme odstartovali ze Sportparku Boskovice pátý ročník cyklovýletu MASKA JEDE ve spolupráci s městem Boskovice a
obcemi Valchov, Velenov, Žďárná, Ludíkov, Kuničky a Újezd
u Boskovic. Původní termín byl z důvodu nepříznivého počasí
zrušen, a tak jsme rádi, že tentokrát nám počasí vyšlo a účast
byla hojná. Trasa vedla převážně lesem, místy byla blátivá, ale i tak jsme viděli samé úsměvy na tváři nadšených cyklistů, když dojížděli do cíle.☺
V cíli na ně čekala bohatá tombola.
Děkujeme městu Boskovice a zapojeným stanovištím i obcím za spolupráci děkujeme také
fotografům, Sportparku Boskovice za super zázemí a všem nadšencům za účast. Budeme se
zase těšit za rok!☺ SK

Foto: Vladimír Friš a MAS Boskovicko PLUS
12
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Distanční výuka očima žáků
Marcela Veselá
Oddělení školství,
cestovního ruchu
a volnočasových
aktivit a realizační
tým MAP II.

Kvůli koronavirové pandemii v březnu 2020
přešly základní školy v ČR na distanční
vzdělávání. Tento model probíhal i na všech
školách v ORP Boskovice téměř do konce
školního roku 2019/2020 a širokou veřejnost
začala zajímat otázka dopadu nutné distanční výuky. Z těchto důvodů vytvořilo Oddělení
školství, cestovního ruchu a volnočasových
aktivit MěÚ Boskovice ve spolupráci s RT
MAP II dotazníkové šetření, které se zaměřovalo na distanční vzdělávání v době zákazu
osobní přítomnosti žáků. Osloveni byli žáci
základních škol, které jsou zapojeny do
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. Dotazník byl dobrovolný a nenásilnou
formou zjišťoval odpovědi na 8 jednoduchých
otázek.
Celkem bylo sesbíráno 356 zodpovězených
dotazníků, což představuje 7 % všech žáků
základních škol ORP Boskovice. Tento počet
se zdá být relativně nízký, ale vzhledem
k dobrovolnosti a ke skutečnosti, že akce
probíhala v době nástupu letních prázdnin, je
počet reakcí žáků i překvapivý.
Distanční výuka vyhovovala téměř 28 %
dotazovaných, částečně spokojeno bylo
necelých 56 % žáků. Důležitým článkem
pro efektivní výsledek výuky byla dálková
komunikace i ze strany učitelů (četnost
komunikace, zpětná vazba, motivace…),
která vyhovovala více než 84 % žáků (48 %
žáků spokojených, 36,4 % spíše spokojených). Většinová část zapojených žáků
(62,4 %) vyhodnotila množství zadaných
úkolů jako přiměřené, jedné třetině (31,2 %)
se zdálo množství úkolů velké. Zde počítáme
s tím, že žáci porovnávali četnost zadané
práce s množstvím úkolů při běžné výuce
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a odpovědi se odvíjí v návaznosti na jejich
věk. Za velice pozitivní výstup tohoto dotazníkového šetření považujeme fakt, že žáci brali
tento způsob vzdělávání jako jejich posun
k samostatnosti, zodpovědnosti (46,4 %
spíše ano, 18,7 % ano, 27,1 % spíše ne,
7,8 % ne). Dokonce celé ¾ odpovídajících
si do budoucna zkombinování běžného
a distančního vzdělávání dovedou přestavit.
Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění reakcí žáků základních škol na nutnou
distanční formu výuky jako celek. Závěrem
lze konstatovat, že každý žák vyžaduje individuální přístup, jiné tempo učení, přidělování
úkolů atp. V době distanční výuky tak dostali
žáci prostor pro vlastní organizaci času.
Někteří zvládali úkoly rychleji, a měli tak více
času na osobní realizaci, proto si tento styl
výuky chválí. Na druhou stranu jsou ale žáci,
kterým osobní kontakt s pedagogem chyběl,
potřebovali větší vedení, jež v rámci distanční
výuky nebylo umožněno. Dá se tedy říci, že
tito žáci dálkovým stylem výuky strádali.
Několikrát bylo v dotazníku uvedeno, že byli
rodiče více zapojeni do výuky a žáci tuto
skutečnost ocenili. Nejčastějším zmiňovaným
negativem byla absence kontaktu s kamarády a slabý sociální kontakt.
Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří nám
dotazník vyplnili.

Pracovní skupina na návštěvě

V LESNÍ ŠKOLCE
V měsíci červnu proběhlo setkání pracovních
skupin. Pracovní skupina pro rovné příležitosti se uskutečnila v Lesní mateřské škole
Jelínek v Kunštátě. Děti nám ukázaly, jak
tráví čas v lese. Měsíc červen je ve školce
ve znamení hmyzu, a tak byl tomuto tématu
přizpůsobený celý program. Děti se během
dne vzdělávají nenásilnou formou a často ani
nevědí, že se učí. Ve školce mají i zahraniční
lektorku, se kterou vstřebávají základy angličtiny a španělštiny. Školka má také bohaté
zkušenosti s integrováním dítěte se SVP,
do školky docházela nevidomá holčička a
s pomocí asistentky byla schopna standard-

ního začlenění. V tomto školním roce má
lesní školka další dítě se SVP. Po pobytu
v lese paní Javorská provedla členy PS vnitřními prostorami školky, kde všichni mohli
vidět názorně, jak školka běžně funguje.
V září jsme uspořádali setkání všech pracovních skupin v Židovském obecním domě
v Boskovicích. Cílem akce bylo seznámit
účastníky s problematikou kyberšikany, která
je v současné době rozšířeným problémem.
Přednášku na téma KYBERŠIKANA vedl
Mgr. Lukáš Lazecký – psycholog, Policie
ČR. Děkujeme za spolupráci Muzeu regionu
Boskovicka. SK

MAS Boskovicko PLUS
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REGIONY SOBĚ, BOSKOVICKO SOBĚ

aneb kampaň pro podporu lokální ekonomiky nejen v době koronavirové krize

Jestlipak jste již narazili na web www.REGIONYSOBE.cz?
Jedná se o web a kampaň, kterou připravila během koronavirové krize Národní síť místních
akčních skupin ČR (NS). Cílem je podpora regionální soběstačnosti; tj. podpora prodeje
místních podnikatelů/služeb přímo místními konzumenty a turisty. To může pomoci regionům,
aby z nich „zbytečně neodtékaly peníze“, což definuje NS následujícími slovy: „Lokální ekonomika
je jako vědro. Je-li vědro děravé, odtéká z něj zbytečně moc peněz mimo náš region…“
Do kampaně se zapojila většina MAS a samozřejmě i naše MAS Boskovicko PLUS. Zajisté jste
si jí mohli všimnout v některých tiskovinách nebo jako vloženého letáčku v minulém zpravodaji
MAS, kde i my slovy „BOSKOVICKO SOBĚ!“ apelujeme na podporu našeho regionu právě
místními lidmi. Po této první části kampaně – osvětové – začala část „realizační“, kdy NS
představila výše zmíněný web, do něhož mohou zapojené MAS z celé ČR jednotlivě přidávat
za svá území zajímavé regionální subjekty – výrobce, poskytovatele služeb atd.
Během posledních měsíců se propagace na webu velice slušně rozjela a nyní je za celou
republiku na webu evidováno již více jak 2000 subjektů. Ačkoliv by mnozí kritikové mohli říci,
že web není dokonalý a že i vyhledávání na něm by se dalo vylepšit, musíme se zastat
nápadu NS, neboť takových webů, které by sdružovaly místní subjekty napříč celou ČR,
opravdu moc není. Drobné nedostatky lze průběžně doladit. ☺ Ať už se jedná o místního
obyvatele či turistu, který hledá místní produkty nebo služby, každý se může např. se
včelařem, výrobcem modrotisku nebo s kadeřnicí rychle spojit. Web totiž pomůže dle lokality
nejen subjekt vyhledat, ale také se s ním spojit a umožní např. i koupit voucher.
Naše MAS dala všem subjektům stejnou šanci, neboť každý se mohl o propagaci dočíst jak
ve Zpravodaji, tak např. na webu MAS, případně v jiných zdrojích. Podíváte-li se na území
naší MAS na webu regionysobe.cz, zjistíte, že každý z našich pěti mikroregionů je zde
zastoupen alespoň jedním subjektem – tudíž naší snahou je podpora celého území MAS
pokud možno širokou škálou subjektů (ubytování, služby, restaurace, turistické destinace,
tradiční výroba atd.). PM

Chcete i vy nechat prezentovat ZDARMA na webu REGIONYSOBĚ Vaši firmu
/ službu / turistickou destinaci apod. a jste z území MAS Boskovicko PLUS?
Tak neváhejte a ozvěte se nám např. mailem na mas@masboskovickoplus.cz
nebo na některý z kontaktů uvedených na zadní straně tohoto Zpravodaje.
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Rodičovská kavárna

V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali, že
jsme zahájili přednášky v cyklu „Rodičovská kavárna“.
Jsme moc rádi, že se nám daří v tomto nápadu
pokračovat. Druhá přednáška pro rodiče a veřejnost
se uskutečnila v červnu na téma Práce s dětmi
s ADHD a ADD?, kterou opět vedla lektorka z praxe,
paní Eva Kolářová (OPPP v Blansku). Diskutovaným
tématem bylo zejména úskalí výchovy, začlenění dětí
do vrstevnické skupiny nebo podpora a komunikace
ve školách.
Byli jsme moc rádi, když jsme letos stihli ještě jednu
přednášku v rámci tohoto cyklu, a to v září, na velmi
diskutované téma Kyberšikana. Přednášku vedl pan
Mgr. Lukáš Lazecký (vrchní komisař PČR) a rozvinul
diskuzi na téma hranice mezi virtuálním a reálným
světem. Dále probral využívané platformy v digitálním
prostředí a hlavně připomněl, že není třeba
démonizovat internet, jen je nutné ukázat si pravidla,
která je třeba respektovat jako v jiných oblastech.
Obě přednášky opět proběhly ve spolupráci
s Muzeem regionu Boskovicka v Židovském obecním
domě v Boskovicích. Jsme rádi, že se do diskuzí
zapojuje stále více rodičů, protože jsou cennou
skupinou v rámci projektu MAP II. ŽH

18

MAS Boskovicko PLUS

„Podávání daňového přiznání spolků“

SEMINÁŘ

Tak jsme se nakonec dočkali. Dlouho
plánovaný
seminář
pro
neziskové
organizace na téma „Podávání daňového
přiznání spolků“, který měl být uskutečněn
v březnu, byl z důvodu nouzového stavu
odložen a jeho konání bylo zprvu velice
nejisté. Vzhledem k tomu, že se prodloužila
možnost na podávání daňových přiznání
a vláda navíc začala postupně uvolňovat
bezpečnostní opatření, rozhodli jsme se
vyhovět zájmu neziskovek a akci uskutečnit.
Seminář uspořádala MAS Boskovicko
PLUS společně s Asociací nestátních
neziskových organizací JMK (ANNO
JMK) dne 11. června 2020 na MěÚ
Boskovice. Seminářem provázela paní
lektorka Dagmar Štěpánová, která k nám
do Boskovic zavítala již poněkolikáté.
Velice nás potěšila aktivní účast zástupců
neziskovek s četnými dotazy k dané
problematice. Bylo zřejmé, že téma
semináře a informace i rady lektorky byly
pro posluchače zajímavé a přínosné.
Semináře pořádané ve spolupráci s ANNO
JMK mají vždy kladný ohlas, a proto se
těšíme na další spolupráci a zajímavá
témata, která budeme moci nabídnout
neziskovkám z regionu MAS Boskovicko
PLUS. RB
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OBNOVA LESŮ V DOBĚ OMEZENÍ

Nastal čas, kdy se z důvodu koronavirové
pandemie většina činností utlumila, či dokonce
zastavila. Není to však jen koronavirus,
který nám působí starosti. Stačí se podívat
na místní lesy a přitom se ptát: „Budou zde
i za pár let?“ Taková otázka je opravdu na
místě, neboť abnormální sucha v posledních
několika letech a následný nadměrný výskyt
kůrovce napříč celou republikou napomáhají
tomu, že lesy, jak je dnes známe a do nichž
tak rádi chodíme na procházky či na houby,
nebudou existovat. Vzhled a ráz krajiny se
radikálně mění.
Vzhledem k dřívějším aktivitám naší MAS
v oblasti boje s lýkožroutem smrkovým jsme
rádi využili výzvy paní senátorky Jaromíry
Vítkové a spolu s ní jsme také přiložili ruku
k dílu i my. Paní senátorka kontaktovala
zástupce Lesů České republiky, s. p., který má
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na starosti lesní obvody v oblasti Boskovicka
a vyjednala spolupráci. Spolu se senátorkou
a její asistentkou se do práce zapojila skupina
dobrovolníků ze Skautu a samozřejmě také
pracovníci kanceláře MAS Boskovicko PLUS
Radka Bezděková a Pavel Marek. Akce, při níž
zúčastnění provedli úklid části lesa nedaleko
Boskovic – zvané „v Doubravách“, proběhla
ve dnech 21. a 22. 4. 2020. Samozřejmostí
bylo dodržování doporučených odstupů,
což v lese nebyl problém. ☺
Za úkol jsme dostali přípravu lesního terénu
pro výsadbu stromků. Šlo převážně o sběr
klestí, které jsme vršili na táhlé hromady.
Odvedená práce tak byla okamžitě patrná
a měla jasný smysl – terén je připraven
k podzimní výsadbě nových stromků ve zcela
novém složení, které snad bude lépe odolávat
všem negativním faktorům. PM

Lesy „v Doubravách“
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Vydání nové metodiky
na podporu rozvoje
manuální zručnosti

Boskovice přivítaly Marka Hermana

OR
„Chválit
a povzbuzovat
dítě je stokrát
účinnější než hrozit
a trestat.“
Orison Swett Marden
americký spisovatel 1850 - 1924

V rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání
v regionu ORP Boskovice již dlouhodobě
spolupracujeme s paní Ivanou Havelkovou,
která podporuje u dětí technické dovednosti
a manuální zručnost. Během svého působení
v MŠ Boskovice nasbírala značné zkušenosti,
jež zpracovala do metodiky s názvem
„Technické vzdělávání pro mateřské školy
v praxi“. Jedná se o příručku pro učitele
mateřských i základních škol, využít ji mohou
také vychovatelé ve školních družinách
a v zájmových kroužcích. Metodika je
rozdělena do několika oddílů, z nichž každý se
věnuje jiné oblasti, např. rýsování, vyřezávání
z balzového dřeva, práce s nářadím, šití
v ruce i na šicím stroji nebo stavění z různých
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V polovině září zavítal do Boskovic pan
Marek Herman, autor oblíbené knihy „Najděte
si svého marťana“. Přednáška, která byla
určena nejen pedagogům a rodičům, ale i celé
široké veřejnosti, měla velký úspěch. Akce
byla uskutečněna v rámci realizace projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Boskovice, který realizuje MAS Boskovicko
PLUS, ve spolupráci s Kulturními zařízeními
města Boskovice a Střediskem služeb školám
Blansko.
Marek Herman ve svém vystoupení
nastínil základní principy práce s dětmi či
jednoduchá pravidla pro vybudování příjemné
atmosféry v rodině. Lektor několikrát zmínil

význam pravidel v životě dětí i dospělých,
a také důležité pouto mezi matkou a dítětem,
stejně jako významnou roli otce v rodině.
Přednáška se nesla v příjemné atmosféře,
která byla jistě podpořena i odlehčenou
formou lektorova projevu.
Doufejme, že se nám ještě podaří pana
Hermana do Boskovic pozvat, protože ohlasy
na tuto akci byly velmi pozitivní. Zejména
učitelky mateřských škol z regionu si akci
pochvalovaly.
Děkujeme KZMB Boskovice a SSŠ Blansko
za spolupráci při pořádání této přednášky
a všem, kteří přišli, za jejich účast! LD

konstruktivních stavebnic. Každý oddíl je
doplněn fotografiemi dětí při práci a názornými
ukázkami výrobků. O krásný design příručky
se postarala grafička Hana Žalmanová,
která ji celou zpracovala po vizuální stránce.
Příručka byla vytisknuta během září 2020
a bude dostupná v regionálních knihovnách
a ve školách zapojených do projektu MAP II.
Věříme, že metodika bude sloužit pedagogům
a dětem nejen v našem regionu.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat
zejména autorce metodiky paní Ivaně
Havelkové a grafičce Haně Žalmanové,
protože bez nich by toto krásné dílo nemohlo
vzniknout. JO
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„ROUŠKU, DEJ SI ROUŠKU...“
... zpívá kapela Mirai v písničce, díky které
si máme všichni připomenout, jak důležitou
má rouška v dnešní době roli a jak moc je
potřebná pro ochranu zdraví našeho i našich
blízkých, jimiž jsou také kamarádi ve škole
a v družině.
A tak i proto se naše družinové děti po prázdninách s chutí vrátily k šicím strojům, které
po letní pauze přestaly zahálet a rozjely se
na plné obrátky.
Nejprve si všichni své dovednosti připomněli při tvoření prošívaných obrázků, z nichž
vznikla pěkná výstavka podzimních motivů,
a potom už hurá na roušky!!
Paní vychovatelka Henzlová připravila střihy
i látky a první odvážlivci se pustili do práce.
Všem se dařilo na jedničku, a tak se dnes
děti už chrání svými vlastními rouškami
a věřte, že taková rouška vlastnoručně ušitá
se nosí s chutí daleko větší! Pokud by někomu z vás rouška chyběla, dejte vědět, naše
děti vám zaručený originál rády ušijí ☺.
Alena Koutná, Školní družina ZŠ Boskovice,
pracoviště Slovákova

RUCE

ROUŠKY

2m
ROZESTUPY
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Technika spojuje
děti v mateřské
škole v Boskovicích

Hrajeme si s PONY

Vzhledem k aktuální situaci zrušila Mateřská
škola Boskovice různé akce, které mají děti moc
rády. To však paním učitelkám z pracoviště Komenského nezabránilo vymyslet nápad, jak děti
alespoň na dálku spojit. Rozhodly se, že vytvoří
projekt „Máme rádi naše krásné město“, který
podpoří spolupráci mezi dětmi a učitelkami napříč třídami. Jak to vymyslely?
Motto projektu:
Každá třída si zvolila nějakou významnou část
Odděleně, ale přesto,
centra našeho města Boskovice, kterou vyrobí.
vytvoříme krásné město.
Zatímco některé děti budou konstruovat kostel
I když tady covid je,
sv. Jakuba, jiné budou zase usilovně pracovat
technika nás spojuje.
třeba na boskovickém zámku. Paní učitelky už
mají nachystaný stůl, na němž bude celá miniatura centra našeho města stát.
Nejzajímavější na celém projektu je fakt, že děti
své výtvory tvoří na základě projektu „Technické
školky“. Děti tedy stavby vytváří pomocí balzového prkénka, využívají pilek, kladívek, šroubováků, pravítek, kružítek a dalších technických pomůcek. Některé děti zase šijí, protože již ovládají šicí stroje. Všechny třídy se inspirují metodikou
„Technické vzdělávání pro mateřské školy v praxi“, která vyšla v září pod záštitou MAS Boskovicko PLUS (v rámci projektu MAP II) a také díky spolupráci s MŠ Boskovice a grafičkou Hanou
Žalmanovou. Celý projekt by se neobešel bez velké podpory paní ředitelky Dagmar Burianové,
která technické vzdělávání dětí předškolního věku chápe jako velmi důležité.

Místní akční skupina Boskovicko PLUS nám
do školní družiny poskytla řadu krásných her:
dřevěné pexeso, stavebnici Seva a krásnou
dřevěnou stavebnici WOOD FORMERS, se
kterou si hrají nejraději chlapci. Největším
hitem je stavebnice PONY. Jedná se
o dřevěnou stavebnici pro holky a kluky
každého věku. Jednoduchým spojováním
dřevěných dílů si děti mohou vlastnoručně
postavit vozíky, jeřáby, auta atd. Rozvíjí tak
jemnou i hrubou motoriku, zručnost, logické
myšlení, fantazii a kreativitu.
Velké potěšení nám dělají dva šicí stroje
značky JANOME. Spolu s dětmi šijeme
drobné dárečky k různým příležitostem.
Inspirace pro činnosti v naší školní družině
jsem našla ve workshopech „ Jak naučit
děti v MŠ šít na šicím stroji“ a „Originální
scrapbooková alba“.
Kateřina Mejtská, ŠD při ZŠ a MŠ Benešov

Foto: archiv MŠ Boskovice

Ivana Havelková, zástupkyně ředitelky MŠ Boskovice, prac. Komenského

Mateřskou školu v Benešově navštěvuje v
letošním školním roce 15 chlapců a 8 děvčat.
Převažují chlapci, a proto u nás převládají hry technického charakteru. Velmi často
využíváme univerzální dřevěnou stavebnici
Pony, která je u nás oblíbená. Děti si z ní rády
staví spíše podle vlastní fantazie, ale zvládají
i jednodušší výtvory podle návodu. Vymýšlí si
nejrůznější auta a vozítka, ale také předměty, které využívají při svých hrách. Při sestrojování trénují zejména jemnou motoriku,
rozvíjí tvořivé myšlení, zdokonalují technické dovednosti a učí se kooperativní hře.
Z každého výtvoru mají vždy velkou radost
jak děti, tak paní učitelky.
Renata Zouharová, ZŠ a MŠ Benešov

Hrajeme si, šijeme
a inspirujeme se
s MASkou!
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Spolupráce MŠ, ZŠ a PRŠ Boskovice
s MAS Boskovicko PLUS
Místní akční skupina Boskovicko PLUS
působí na území okresu Blansko od roku
2006. Po navázání spolupráce se naše
škola průběžně zapojuje do vzdělávacích
i zájmových aktivit, které jsou pro zaměstnance i žáky velmi přínosné.
V rámci DVPP se učitelé zúčastnili seminářů: Jak stanovovat hranice dětem i rodičům,
Učitel a jeho komunikace s rodiči, Spolupráce
pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce a
Feuersteinova metoda. Úspěšná byla také
Minikavárnička v Muzeu regionu Boskovicka,
kde probíhaly besedy na různá témata
z oblasti výchovy a vzdělávání.
V souvislosti s nákazou COVID-19 a se
zvýšenými epidemiologickými opatřeními jsme uvítali možnost získávání nových
poznatků formou webinářů, např. Uzavření
škol a pracovně-právní aspekty s tím spojené
(JUDr. Poláková), ADHD a ADD v kostce,
Učitel a jeho role v současných podmínkách, Syndrom vyhoření, Google Classroom
– základní kurz, Google Classroom – tipy a
triky, Základní práce s programem Microsoft
a Microsoft Excel, videokonference Jsme
připraveni na osobní přítomnost žáků na ZŠ.
Naši žáci se pravidelně účastní výtvarných,
literárních a fotografických soutěží. Výuka
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českého jazyka byla zpestřena besedou se
spisovatelem, lektorem a scénáristou Jiřím
W. Procházkou na téma Komiks mezi námi.
Projevem podpory čtenářské gramotnosti byl
také celodenní Miniveletrh knih s programem
pro žáky. Nechyběla autorská čtení, dílničky
zaměřené na tisk knih, prezentace různých
nakladatelství. Zde nám byl umožněn nákup
knižních titulů v hodnotě 3 000 Kč.
V rámci podpory budování vztahu k přírodě
jsme se zapojili do badatelsky orientovaných činností a pokusů v přírodě. V praktických činnostech žáci vyráběli ptačí budky,
pro které jsme obdrželi materiální vybavení
i s přesným popisem. Před započetím práce
proběhl seminář pedagogů s praktickou
ukázkou. Veškeré aktivity byly zorganizovány a finančně zajištěny MAS. Našemu
zařízení byly věnovány konstruktivní stavebnice, šicí stroj a jiné dary, vedoucí u žáků
k rozvoji jemné a hrubé motoriky, osobnostních vlastností, vůle a vytrvalosti.
Velmi si vážíme této spolupráce a děkujeme celému týmu MAS Boskovicko PLUS za
vzdělávací aktivity i věcné dary, které najdou
v naší škole své uplatnění.
Vedení školy a pedagogičtí pracovníci MŠ,
ZŠ a PRŠ Boskovice

Nákup nářadí do
škol na podporu
polytechniky
Podzim roku 2020 se v projektu MAP II
nese v duchu polytechniky. Kromě vydání
metodiky pro mateřské školy se zabýváme
také nákupem nářadí do škol, díky kterému
mohou být nápady z příručky uvedeny do
praxe. Všechny základní i mateřské školy
zapojené do projektu byly osloveny, zda
potřebují doplnit vybavení, a mohly si vybrat
ze čtyř nabídnutých variant. Mohou si tak
pořídit pracovní stůl, kufr na kolečkách, sadu
nářadí a balzové dřevo. Během podzimu,
až si upřesníme všechny požadavky, bude
školám nářadí předáno. Už nyní se těšíme
na krásné výrobky, které díky našemu
projektu vzniknou. JO

Pokračujeme
v online vzdělávání

Na jaře letošního roku jsme se snažili školy
podpořit nabídkou vzdělávání v online
prostoru. Protože nebylo možné se osobně
scházet, jedinou volbou byl přechod na
vzdělávání formou webinářů. Od března do
června jsme uspořádali pro školy z ORP
Boskovice celkem sedm webinářů pro
pedagogy a jednu videokonferenci vedení
škol. Nabídli jsme školám zejména podporu
v rámci rozvoje IT dovedností – MS Word
a Excel, Google Classroom 1 a 2, ale také
například webinář s psycholožkou Facovou
o zvládání role učitele v distanční výuce.
Podařilo se nám zajistit i velmi úspěšný
webinář s oblíbenou lektorkou Lenkou
Bínovou na téma ADHD a ADD. Po velmi
kladných ohlasech na tuto relativně novou
formu vzdělávání jsme se rozhodli s touto
nabídkou pokračovat. Již v přípravném
týdnu jsme pak zopakovali webináře Google
Classroom 1 a 2 a MS Word a Excel.
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace
v České republice tedy stejnou formou
pokračujeme a máme za sebou další
videokonferenci vedení škol a také velmi
úspěšný webinář na téma formativního
hodnocení.
I nadále plánujeme pokračovat v organizování webinářů a budeme doufat, že se brzy
vrátíme také k prezenčním akcím, které jsou
mezi pedagogy velmi oblíbené. LD
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Vyšla nová kniha od spisovatele z našeho regionu
Když jsme pořádali na jaře miniveletrh knihy,
pozvali jsme také pana Jiřího Šanderu, regionálního
spisovatele, který se zaměřuje především na knihy
pro děti. Kromě výstavy svých knih se zapojil také do
autorského čtení, které u dětí sklidilo velký úspěch.
Právě ohlasy z besed na knihu „Naše třídní je
mimozemšťan!“ vedly pana Šanderu k napsání jejího
pokračování. Tak vznikl na podzim roku 2020 druhý
díl plný záhad a nebezpečného pátrání. Napínavý
příběh ze školního prostředí je doplněn o krásné
ilustrace Kamily Pokorné. Pokud tedy sháníte pro své
dítě dárek pod stromeček, nová kniha pana Šandery
bude určitě skvělou volbou. JO

Výtvarná soutěž Život za časů Ladislava z Boskovic
Místní akční skupina Boskovicko PLUS v úzké spolupráci s městem Boskovice a Muzeem
regionu Boskovicka připravila společnou soutěž k 500. výročí úmrtí Pána Ladislava z Boskovic,
jednoho z nejvýznamnějších členů rodu Pánů z Boskovic a představitele moravské šlechty.
Soutěžit mohli jednotlivci bez věkového omezení. Jejich úkolem bylo navrhnout knižní vazbu
– knihu, kterou by si rád přečetl Pán Ladislav z Boskovic, erb či renesanční módu a architekturu anebo sbírku pocitů, tedy zachytit, jak se dnešní doba liší od doby Pána Ladislava. Sešlo se
přes sto krásných výtvorů, které jsou nyní vystaveny v Muzeu regionu Boskovicka. Výstava,
kde měl každý návštěvník možnost hlasovat o nejhezčím výtvoru, trvala pouhý jeden říjnový
víkend. Kvůli současné epidemiologické situaci je bohužel muzeum od 12. 10. uzavřeno.
Proto na našem Fb profilu MAP Boskovice a MAS Boskovicko PLUS byla vytvořena online
výstava těchto povedených a originálních kousků. Máte možnost spolurozhodnout, kdo se
stane vítězem. Sledujte proto hlasování na našch stránkách. Poté proběhne vyhodnocení
soutěže a ocenění vítězů v Muzeu regionu Boskovicka. Datum také zveřejníme dle aktuální
epidemiologické situace.
Moc děkujeme všem, kteří se na soutěži podíleli, ale také těm, kteří se do ní zapojili. Sešlo se
opravdu mnoho krásných výrobků. ☺. SK
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TIP MAP

NÁŠ TIP

BURZA ŠKOLNÍHO SOUTĚŽE V DOBĚ
KORONAVIROVÉ
VYBAVENÍ...

„Co jednomu překáží,
druhému pomůže“

Když byly od poloviny března zavřeny
všechny školy a přešlo se na distanční
výuku, pro pedagogy a rodiče jsme vymysleli
soutěž „Jak prožíváte karanténu?“. Soutěžilo
se o nejzajímavější fotografii, která měla
zachytit atmosféru v době koronaviru.
Nejvtipnější fotografie jsme ocenili dárkovými
poukazy, které byly uplatněny v místních
podnicích, jež jsme chtěli v nelehké době
podpořit. Gratulujeme výhercům – paní Ivetě
Paulíkové a panu Zdeňku Horákovi. Všem
ostatním děkujeme za zaslané fotografie.

V tomto duchu se nese nově vytvořená
platforma: Burza školního vybavení, učebnic
a majetku, která byla vytvořena pro usnadnění komunikace a zprostředkování informací
mezi školami. Některé školy disponují vybavením či pomůckami, jež nevyužijí
a zabírají jim prostory, jiné školy by tyto
pomůcky naopak rády pořídily za „lidovější“ ceny. Z toho důvodu byla vytvořena tato
platforma a RT MAP II velmi rád pomůže
zprostředkovat nabídku/poptávku škol. ☺ Na
našich webových stránkách v záložce MAP
A ŠABLONY se prokliknete na Burzu školního majetku, kde najdete formulář pro zveřejnění nabídky či poptávky a naleznete také
odkaz na samotnou burzu.
Tato platforma slouží pouze k vystavení
nabídky či poptávky školního vybavení.
Samotnou výměnu, prodej či koupi už zájemce
řeší samostatně s organizací, která daný
produkt nabízí. Doufáme, že se Vám tento
nápad líbí a alespoň někomu pomůžeme. ŽH
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Další soutěž byla na téma „Vytvoř svůj
vlastní příběh!“ a byla určena pro jednotlivce všech věkových kategorií. Úkolem
bylo vymyslet si svůj vlastní příběh se
společným začátkem. Každý příběh měl
začínat větou: „Kamarádi se vydali do
lesa. Už z dálky slyšeli podivné zvuky.“
Níže přikládáme výherní příběhy Báry,
která končila devátou třídu, a Lindy, jež
končila zase osmou třídu. Obě vyhrály
podepsané knížky od Kláry Smolíkové.
Gratulujeme výherkyním a ostatním
děkujeme za zaslané příběhy. SK

Autorka: Bára
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LUŠTÍME S MASKOU ☺

A je to tady! Musíme zase trochu vyzkoušet vaši pozornost při čtení článků našeho Zpravodaje
a pak také maličko prověřit mozkové závity již tradiční osmisměrkou. Po pročtení Zpravodaje
pro Vás určitě nebude žádný problém vyluštit krátkou křížovku, jejíž tajenkou je slovo
chybějící v seznamu slov pro osmisměrku. Jak na osmisměrku Vám určitě radit nemusíme.
A po jejím vyluštění nám nezapomeňte zaslat správnou tajenku ze zbylých písmen. Soutěžíme opět
o drobné věcné ceny. ☺
Legenda křížovky:
Tajenku můžete zaslat poštou nebo e-mailem do 1. 3. 2021
1. Jáká soutěž je vyhlášena
do kanceláře MAS (kontakty jsou uvedeny na zadní straně
v tomto čísle našeho Zpravodaje?
Zpravodaje). Při zasílání tajenky uveďte Vaše jméno, bydliště
2.
Rodové jméno brouka obecně
a kontakt (e-mail; tel.). Na nové výherce se těší kancelář
zvaného kůrovec?
MAS Boskovicko PLUS.
3. Jaké příjmení měl přednášející
1
„Ochutnávky selského rozumu“?
4. Fiche č. 3 Programu rozvoje
2
venkova se jmenuje
„Podpora podnikání a ...“.
3
5. Příjmení autora knihy
4
„Naše třídní je mimozemšťan 2“.
6.
Jaké bylo téma přednášky
5
zářijové rodičovské kavárny?
6
7. Místo startu letošního ročníku
cyklovýletu MASKA JEDE.
7
8. Pro jaké školy je určena
MASkou nově vydaná kniha
8
o technickém vzdělávání?
B
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Slova do osmisměrky:
Aktivita
Projekt
Avízo
Regiony
Bořitov
Roušky
Čerpání
Rozvoj
Čtenář
Smysl
Daně
Soutěže
Domov
Spolek
Dopad
Strhaře
Dotaz
Škola
Farma
Štěchov
Fiche
Trasa
Chodník
Učitel
„Tajenka z křížovky“ Unie
Kniha
Úroda
Kůrovec
Území
Louka
Videokonference
Makov
Výstava
Mapy
Význam
Maska
Výzvy
Obce
Webinář
Peníze
Žáci
Plán

Správné znění tajenky osmisměrky ze ZPRAVODAJE Č. 22: „SELSKÝ ROZUM“.
Vylosovaní výherci: Lubor Baďura, Jarmila Sekaninová, Eva Chlupová
Všem výhercům blahopřejeme. ☺
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Básničková soutěž
Téma:

„Jak prožívám období nouzového stavu?“
Podmínky soutěže:
1. Soutěž je určena pro jednotlivce všech věkových kategorií.
Jeden soutěžící zašle pouze jednu básničku.
2. O čem psát: Jak prožíváte období nouzového stavu a uzavření škol?
Na co se nejvíce těšíte, až bude „situace v normálu“? atd.
3. Jak psát: pište pokud možno optimisticky… ☺
4. Do soutěže mohou být zaslány POUZE PŮVODNÍ BÁSNICKÁ DÍLA
5. Délka básničky: min. 4 verše
6. K tvorbě uveďte: jméno, věk, kontakt (adresa, tel., e-mail)
7. Vaši tvorbu doručte e-mailem: mas@masboskovickoplus.cz nebo
poštou do kanceláře MAS (Masarykovo nám. 29/28, 680 01 Boskovice)
nejpozději do 1. března 2021!
Výhra: nejlepší výtvory budou samozřejmě
oceněny věcnými cenami. ☺

Prohlášení soutěžících:
Soutěžící (nebo zákonný zástupce soutěžícího v případě dětí a mladistvých do 18 let) svou účastí
v básničkové soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním zaslaného
literárního 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 literárního díla a dále svého jména, příjmení a obce trvalého pobytu v médiích MAS (webové
stránky, Zpravodaj, Facebook atd.) v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
MAS Boskovicko PLUS
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