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Starostové a členové Správní rady hodnotí činnost MAS za uplynulé období
V souvislosti s blížícími se komunálními volbami se sešli starostové měst a obcí, kteří jsou partnery MAS Boleslavsko, společně se správní radou a zaměstnanci MAS. Na programu jednání bylo hodnocení dosavadní
činnosti MAS z pohledu starostů, diskuse o tom, co nadále stejně a co příště jinak. Diskutovalo se o dalším
směřování činnosti MAS pro potřeby starostů, o problematice prosazování „chytrých“ nástrojů veřejné správy
smart cities/villages, o společných akcích pro města a obce regionu – novinky ve světě komunální politiky
a sdílení zkušeností.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Vážení a milí čtenáři,
dostáváte do rukou první vydání našeho zpravodaje, který Vás bude informovat nejen o činnosti MAS
Boleslavsko, ale i o dalším dění v regionu. Rádi Vám
zde představíme naše partnery a jejich činnost, projekty, které byly realizovány prostřednictvím naší
SCLLD, a další události a informace z regionu.

• propagovat region a napojovat na subjekty mimo
něj (v rámci Středočeského kraje a celé ČR)
Naše činnost je financována z dotačních prostředků
evropských i národních. Z národních je potřebné zmínit především Středočeský kraj a Statutární město
Mladá Boleslav.

Na úvod se patří se představit, neboť mnozí z Vás
o nás možná slyší poprvé:
Kdo jsme: Jsme nezisková organizace (z hlediska
právní formy jsme zapsaným ústavem), založená
v roce 2015. K 1.9.2018 máme 30 partnerů (obce, neziskové organizace, podnikatelé).
Proč jsme: Jsme sdružení těch, kteří chtějí zlepšovat podmínky pro život v místě, kde se cítíme doma.
Pracujeme v našem regionu a pro něj. Snažíme se pomáhat hledat společná řešení problémů a podporovat veškeré snahy o rozvoj regionu. Jsme tu pro neziskové organizace, podnikatele, obce, občany, úřady,
turisty, novináře.
Kde jsme: Území MAS Boleslavsko se rozkládá
v severovýchodní části Mladoboleslavska a zahrnuje
území 15 obcí (Bakov nad Jizerou, Bradlec, Březno,
Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dolní Stakory, Kolomuty,
Kosmonosy, Nepřevázka, Obrubce, Obruby, Řepov,
Sukorady, Vinařice, Židněves) s celkovým počtem
19 520 obyvatel. Správní sídlo a kancelář MAS Boleslavsko se nachází ve městě Bakov nad Jizerou,
ul. 5. května 513.

Z historie činnosti MAS
• 2015 – založení MAS Boleslavsko
• 21.12.2015- vydání osvědčení o Standardizaci MAS
(tj. uznání MAS ze strany Ministerstva zemědělství
tak, aby se mohla ucházet o dotační tituly a mohla
realizovat vlastní Strategii),
• 2015 – 31.10.2017 – příprava Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD) – příprava,
projednání, schválení valnou hromadou MAS
• 30.6.2017 – schválení SCLLD ze strany Ministerstva
pro místní rozvoj – počátek realizace SCLLD – realizací se rozumí možnost subjektů z území MAS Boleslavsko čerpat evropské finanční prostředky prostřednictvím MAS Boleslavsko
Mgr. Jana Štěpánová, ředitelka

Jak pomáháme: Naším úkolem a snahou je (díky
naší znalosti místního prostředí):
• realizovat Strategii komunitně vedeného územního rozvoje (SCLLD), tedy projektů a záměrů, které
byly zmapovány jako potřebné v našem regionu
• vytvářet síť kontaktů
• propojovat společné zájmy, ale i problémy tak, aby
řešení a spolupráce byly co nejefektivnější
• zajišťovat výměnu zkušeností mezi obcemi, neziskovými organizacemi a podnikateli navzájem
• pomáhat s dotačním poradenstvím (jak a kde žádat)
• pomáhat s projektovým poradenstvím
• informovat o dění v regionu

Území působnosti MAS Boleslavsko

Finančně nás vedle našich partnerů podporuje:
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Představení našeho týmu
Mgr. Jana Štěpánová

Bc. Tereza Kulíková

V MAS Boleslavsko jsem od jeho založení jako ředitelka MAS Boleslavsko. Kromě formálně právních
a administrativních záležitostí MAS vykonávám funkci Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, což
znamená, že jsem plně k dispozici projektovým manažerům MAS i všem našim partnerům, zabývám se
problematikou případných změn SCLLD, starám se
o plynulý a bezproblémový průběh realizace SCLLD,
zajišťuji evropské dotace pro pokrytí našich provozních nákladů a zabývám se dalšími činnostmi souvisejícími s rozvojem našeho regionu.

V MAS Boleslavsko pracuji od února roku 2017.
Na pozici projektového manažera operačního programu Zaměstnanost zpracovávám výzvy k podpoře
zaměstnanosti, prorodinných opatření, sociálních
služeb a sociálního podnikání. Od schválení SCLLD
zpracovávám výzvy a zajišťuji administraci hodnotícího procesu. Jsem také v kontaktu se žadateli, kteří
s MASkou konzultují připravované projekty. Spolupracuji i na projektu Sociální služby v ORP Mladá Boleslav, který je realizován pod záštitou MAS.

Bc. Tereza Kulíková
Mgr. Jana Štěpánová

Ing. Miluše Tomanová

Ing. Věra Marečková
V MAS Boleslavsko pracuji od května 2018 na pozici projektové manažerky pro operační programy
IROP a Program rozvoje venkova. Hlavní náplní mojí
práce je vyhlašování výzev, přijímání žádostí a jejich
kompletní administrace včetně provádění hodnocení
formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí. Současně pomáhám žadatelům s podáváním žádostí ve zmíněných programech. Přirozenou součástí mé práce je
i poskytování konzultací.

V MASce pracuji na poloviční úvazek jako administrativní pracovník od ledna 2018. Zajišťuji především
běžné administrativní činnosti nezbytné pro chod
a provoz kanceláře MAS, spravuji web a podle potřeby pomáhám ostatním kolegům s vedením spisové
agendy projektů a s administrativním zajištěním realizace SCLLD.

Ing. Miluše Tomanová

Ing. Věra Marečková

www.mas-boleslavsko.cz
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Organizační struktura MAS Boleslavsko z.ú.
Správní rada MAS Boleslavsko z.ú.

Výběrová komise

Mgr. Karel Horčička – předseda Správní rady
Radim Šimáně
RNDr. Jana Bímová

je výběrovým orgánem MAS – zástupci:

Orgány MAS Boleslavsko
Valná hromada
je nejvyšším orgánem MAS Boleslavsko a je složena
ze všech partnerů MAS
Programový výbor
je rozhodovacím orgánem ve věci činnosti MAS – zástupci:
•
•
•
•
•
•
•

Miroslav Vaněk – předseda výboru
Město Dobrovice, Mgr. Tomáš Sedláček
Obec Dolní Stakory, Jaroslav Kopal
Obec Nepřevázka, Ing. Jiří Kolín
MŠ Tymiška o.p.s., Veronika Tymichová
Furiant Malá Bělá, Tereza Korelová
Spokojený svět z.s., Ing. Marie Štěpánová

• Obec Bradlec, Marie Horáková – předsedkyně
komise
• Městys Březno, Barbora Adamcová
• Dobrovická muzea, o.p.s., Mgr. Josef Nešněra
• DOBROVÍT ochotnický divadelní soubor města
Dobrovice, Olga Dočekalová
• Město Kosmonosy, Ing. Jiří Müller
• Petr Rajtr st.
• Mgr. Karel Horčička
• Přemysl Studničný
Monitorovací výbor
je kontrolním orgánem MAS – zástupci:
• Město Bakov nad Jizerou, Radim Šimáně – předseda výboru
• Obec Dlouhá Lhota, Václav Pulda
• Obec Obruby, Miroslav Dufek
• Obec Sukorady, Jana Pečová
• Obec Vinařice, Jiří Kohout

Dotační výzvy
Operační program Zaměstnanost
Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z)
je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě
obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných

příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců
a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní
spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Výzva
Název výzvy
MAS č.

Finanční alokace
celkem v CZK

Plánované datum
vyhlášení výzvy MAS

1

Zaměstnanost I.

1 257 000 Kč

22. 12. 2017

2

Prorodinná opatření I.

2 516 000 Kč

22. 12. 2017

3

Dostupné a kvalitní sociální služby I. (a, podpora
poskytování vybraných sociálních služeb; b, podpora komunitní sociální práce a komunitních center

2 096 000 Kč

12. 3. 2018

4

Podpora sociálního podnikání I.

2 516 000 Kč

26. 3. 2018

5

Dostupné a kvalitní sociální služby II. (a, podpora
poskytování vybraných sociálních služeb; b, podpora komunitní sociální práce a komunitních center)

2 096 000 Kč

10. 7. 2018

6

Zaměstnanost II.

1 257 000 Kč

10. 7. 2018

7

Prorodinná opatření II.

1 214 000 Kč

17. 9. 2018
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MAS Boleslavsko v operačním programu Zaměstnanost vyhlásila první výzvy na konci roku 2017. Dne
22. 12. 2017 byla vyhlášena Výzva MAS Boleslavsko, z.ú.
– Zaměstnanost I., do které byla podána jedna žádost
o podporu. Tato žádost nebyla ze strany MAS, ani ze
strany externího hodnotitele podpořena, na základě
hrubých nedostatků v žádosti. Dne 22. 12. 2017 byla
také vyhlášena Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Prorodinná opatření I., do která byly přijaty 2 žádosti
o podporu a obě byly kladně hodnoceny. Dále byla
vyhlášena Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Dostupné
a kvalitní sociální služby I. a Výzva MAS Boleslavsko, z.ú.
– Podpora sociálního podnikání I., do kterých žádosti

nebyly podány. Během letních měsíců byly znovu vyhlášeny výzvy Zaměstnanost II. a Dostupné a kvalitní
sociální služby II., na které byli žadatelé připraveni.
Do obou těchto výzev byla podána jedna žádost
o podporu, která pokryla většinu alokace.
Do konce roku 2018 již neplánujeme vyhlášení žádné výzvy v operačním programu Zaměstnanost.
V roce 2019 plánujeme vyhlásit výzvu na Podporu sociálního podnikání II. a to k datu 24. 04. 2019.
Kontakt pro další informace:
Bc. Tereza Kulíková, kulikova@mas-boleslavsko.cz,
tel. 607 848 831

Podpořené projekty v OP Zaměstnanost
Název projektu

Žadatel

Finanční alokace

Spokojený svět – příměstské tábory

Spokojený svět z. s.

631 375 Kč

RC Bakovánek – příměstské tábory

Rodinné centrum Bakovánek, z. s.

670 625 Kč

IROP – Integrovaný regionální operační program
Cílem operačního programu IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury,
zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění
udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.
Řídícím orgánem IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Opatření O2 – Připravenost jednotek požární
ochrany
zaměřené na posílení vybavenosti základních složek
IZS technikou, věcnými prostředky a zajištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Opatření IROP v naší MAS

Opatření O3 – Dostupné a kvalitní sociální služby
zaměřené na budování infrastruktury pro zvýšení
kvality a dostupnosti sociálních služeb

Na základě potřeb regionu MAS Boleslavsko byla
ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Boleslavsko definována následující opatření:
Opatření O1 – Bezpečnost v dopravě
zaměřené na rekonstrukci, modernizaci, výstavbu
chodníků a dalších bezpečnostních prvků v dopravě
a na výstavbu cyklostezek a cyklotras.

Opatření O4 – Podpora sociálního podnikání
zaměřené na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků
Opatření O5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny
zaměřené na výstavbu, rekonstrukci a vybavení odborných učeben v základní školách a na rozšíření kapacit
pro předškolní vzdělávání

Vyhlášené výzvy – přehled
V roce 2018 byly v operačním programu IROP vyhlášeny 4 výzvy ze 4 opatření.
Číslo
výzvy

Opatření

Vyhlášení
výzvy

Ukončení
příjmu žádostí

Alokace

1

O1 – Bezpečnost v dopravě

4. 1. 2018

28. 2. 2018

7 000 000 Kč

2

O5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny

10. 4. 2018

31. 5. 2018

7 000 000 Kč

3

O3 – Dostupné a kvalitní sociální služby

31. 7. 2018

30. 8. 2018

1 052 630 Kč

4

O2 – Připravenost jednotek požární ochrany

15. 8. 2018

14. 9. 2018

2 951 580 Kč

Podrobné informace k výzvám naleznete na webových stránkách MAS Boleslavsko
https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/uzavrene-vyzvy.

www.mas-boleslavsko.cz
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Harmonogram výzev IROP do konce roku 2019
Do konce roku 2018 již neplánujeme vyhlášení žádné výzvy IROP.
V roce 2019 plánujeme vyhlášení výzev pro následující opatření:
Opatření O1 – Bezpečnost v dopravě
		 alokace 6 472 614 Kč
		 leden 2019
Opatření O4 – Podpora sociálního podnikání
		 alokace 2 105 260 Kč
		 březen 2019

Opatření O5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny
		 alokace 5 908 420 Kč
		 únor 2019
Projektové záměry a přípravu žádostí o dotaci je
možné v kanceláři MAS zdarma konzultovat.
Kontaktní osoba pro operační program IROP:
Ing. Věra Marečková
tel: 702 097 109
e-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz

Ve výzvě č. 1 byly podpořeny tyto projekty:
Název projektu

Žadatel

Místo realizace

BRADLEC – ul. Chudopleská
chodník

Obec Bradlec

Bradlec

Výstavba chodníku podél
silnice III. třídy v Dobrovici,
místní části Sýčina

Město Dobrovice

Dobrovice – Sýčina

Chudoplesy, dopravně – bez- Město Bakov nad
pečnostní opatření (chodník) Jizerou
Bezpečnost v dopravě –
chodníky Dolní Stakory

Chudoplesy

Obec Dolní Stakory Dolní Stakory

Výše dotace

Stav žádosti
o dotaci

603 487 Kč

Schválena
k financování

2 274 317 Kč

Schválena
k financování

921 590 Kč

Schválena
k financování

198 619 Kč

Schválena
k financování

Výše dotace

Stav žádosti
o dotaci

3 800 000 Kč

Probíhá závěrečné
ověření
způsobilosti řídícím
orgánem IROP.

Ve výzvě č. 2 byl vybrán tento projet:
Název projektu

Žadatel

Přístavba a stavební úpravy
Město Dobrovice
kotelny na odbornou učebnu

Místo realizace

Dobrovice

Výzva č. 3 – příjem žádostí ukončen 14.9.2018
Výzva č. 4 – příjem žádostí ukončen 14.9.2018

Program rozvoje venkova
Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obnova,
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství. Podporuje také investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti a vstup
mladých lidí do zemědělství. Program dále podporuje
různorodé ekonomické aktivity ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit
hospodářský rozvoj. Podporován je komunitně vedený místní rozvoj, který přispívá k lepšímu zacílení
podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.
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Fiche PRV
MAS Boleslavsko definovala ve své Strategii komunitně vedeného místního rozvoje následující opatření, v Programu rozvoje venkova nazývané FICHE.
Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských
podniků
Je zaměřená na investice do zemědělských podniků. Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice
v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice
do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou

www.mas-boleslavsko.cz

a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel.
Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově
Podpora v rámci této fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj vybraných nezemědělských činností
dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech,
a zemědělci.
Fiche 3 – Využití společenského potenciálu lesů
Podporovány jsou projekty zaměřené na posílení
environmentálních a rekreačních funkcí lesa. Jedná
se např. o výstavbu a rekonstrukci stezek pro turisty, turistické značení, značení významných přírodních prvků, výstavbu herních a naučných prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí či bezpečnostních
prvků.

Jednotlivé fiche jsou zveřejněny na webových
stránkách MAS Boleslavsko https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv.

Vyhlášené výzvy
V roce 2018 byla v PRV vyhlášena jedna výzva,
ve které byly vyhlášeny všechny tři fiche s celkovou
alokací 8 225 000 Kč. Příjem žádostí o dotaci probíhal
od 6. 6. 2018 do 16. 7. 2018. Do každé fiche byla přijata jedna žádost.

Vyhlášené fiche
Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských
		 podniků
		 alokace 3 290 000 Kč
Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově
		 alokace, 3 701 000 Kč
Fiche 3 – Využití společenského potenciálu lesů
		 alokace 1 234 000 Kč
K Výzvě č. 1 PRV byl uspořádán seminář pro zájemce a žadatele o dotaci. Prezentace ze semináře
je zveřejněna na webových stránkách MAS
https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/uzavrene-vyzvy.

Přehled přijatých žádostí o dotaci
Název projektu

Žadatel

Místo realizace

Výše dotace

Stav žádosti o dotaci

Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků
Modernizace podniku

Ing. Přemysl
Studničný

Bakov nad Jizerou

600 000 Kč

Žádost předána k závěrečnému ověření řídícímu
orgánu

Bakov nad Jizerou
– Zvířetice

1 125 000 Kč

Žádost předána k závěrečnému ověření řídícímu
orgánu

50 000 Kč

Žádost předána k závěrečnému ověření řídícímu
orgánu

Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově
Podpora turistiky a vzdělávání na Hrnčířském
dvoře Zvířetice

Petr
Čáslavský

Fiche 3 – Využití společenského potenciálu lesů
Lesní odpočinkové,
relaxační a naučné místo
pro turisty a návštěvníky
zříceniny Zvířetice

Město Bakov
nad Jizerou

Bakov nad Jizerou
– Zvířetice

Harmonogram 2019
Do konce roku 2018 nebude vyhlášena žádná další
výzva PRV. První výzvu v roce 2019 plánujeme vyhlásit v průběhu měsíce března, budou vyhlášeny
všechny tři fiche. Podle vyčerpané alokace budou
fiche vyhlášeny opakovaně. Projektové záměry a přípravu žádostí o dotaci je možné v kanceláři MAS
zdarma konzultovat. Ke každé výzvě je vždy uspořádán seminář pro zájemce a žadatele o dotaci.
Po ukončení výběru projektů je uspořádán seminář

pro příjemce dotace. Účast na seminářích je bezplatná.
Informace o termínu konání seminářů a prezentace z každého semináře jsou zveřejňovány na webových stránkách naší MAS https://www.mas-boleslavsko.cz/vyhlasene-vyzvy.
Kontaktní osoba pro operační program PRV:
Ing. Věra Marečková, tel.: 702 097 109
e-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz

www.mas-boleslavsko.cz
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Projekty realizované MAS
Sociální služby v ORP Mladá Boleslav
V rámci ORP Mladá Boleslav se jen několik měst
a obcí blíže zabývá sociální problematikou a plánováním sociálních služeb. Chybí vzájemná informovanost a spolupráce, veřejnost nemá dostatek aktuálních zpráv.
Projekt Sociální služby v ORP Mladá Boleslav chce
toto změnit. Cílem projektu je nejen analýza současného stavu sociálních služeb a sociálního plánování,
ale také osvěta, zapojení více aktérů do této problematiky, informovanost zástupců místních samospráv
i široké veřejnosti. Výstupem projektu bude aktuální
katalog sociálních služeb, informační sociální portál,
Dny sociálních služeb a workshopy pro poskytovatele
sociálních služeb.
Tímto projektem pomůže MAS Boleslavsko ke zlepšení situace v sociálních službách v našem regionu

a bude přínosem pro místní samosprávy, poskytovatele sociálních služeb i samotné klienty těchto služeb.
Setkání starostů
V květnu a červnu 2018 probíhala po celém
ORP Mladá Boleslav setkání starostů s tématem:
Role obce v sociálních záležitostech.
Podstatou těchto setkání bylo předání základních
informací o povinnostech obce v oblasti sociálních
věcí, zjišťování situace sociálních záležitostí v konkrétních městech a obcích, diskuse nad opatrovnictvím,
zařízeních pro seniory, sociálněprávní ochraně dětí.
Na základě těchto setkání došlo k zmapování situace na Mladoboleslavsku, které se stalo podkladem
pro další práci realizačního týmu.

Místní akční plán vzdělávání Mladoboleslavsko
Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, z.ú.,
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s., MAS Boleslavsko, z.ú. a Město Mladá Boleslav realizují dvouletý
vzdělávací projekt s názvem Místní akční plán (MAP)
vzdělávání v ORP Mladá Boleslav.
Projekt je zacílen na oblast vzdělávání mateřských
a základních škol, zejména pak na vybudování a rozvoj udržitelného systému komunikace a spolupráce
VŠECH aktérů, kteří vstupují do oblasti vzdělávání
v našem regionu.
Efektivnější spolupráce mateřských a základních
škol, organizací věnujících se zájmovému či neformálnímu vzdělávání, zřizovatelů školských institucí, aktivních rodičů, kterým záleží na vzdělání svých dětí
a dalších aktérů, je zásadní pro nastavení a fungování
celé vize projektu.
Projekt má pojmenovat potřeby v oblasti vzdělá
vání dětí do 15 let, a to jak investiční (např. vybudování přírodovědných venkovních učeben či chemických
laboratoří), tak neinvestiční (podpora školní psycholog či školního asistenta, vzdělávání pedagogických

pracovníků, výměna zkušeností a vzájemná inspirace), které budou postupně naplňovány.
Mapování nových podnětů, potřeb a nedostatků,
rozvoj kultury vzdělávání zaměřený na úspěch pro
každého žáka a každého pedagoga bude pro realizaci
vize projektu dalším nosným tématem.
Místní akční plán přináší zázemí a prostředky pro
kvalitnější vzdělávání v našich školách. Cílí na podporu pedagogů a jejich profesní rozvoj, ale současně vytváří platformu pro vzájemnou spolupráci a předávání zkušeností vyučujících. Významným přínosem jsou
plánovaná setkání s odborníky a inovátory českého
školství.
Tito odborníci odhalí nové možnosti našeho regionálního školství, představí inspirace, příklady ověřené praxí, možnosti alternativního vzdělávání, a to nejen pedagogům a ředitelům škol, ale i rodičům a všem
zájemcům o vzdělávání. V neposlední řadě napomůže k větší míře informovanosti a připravenosti na proinkluzivní procesy na našich školách.
Více na: http://www.vzdelavanimb.cz

Provozní a animační činnosti MAS Boleslavsko
Cílem projektu je zajistit a zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS a realizovat Strategii CLLD
MAS Boleslavsko.
V projektu budou realizovány následující aktivity:
• Přípravné podpůrné činnosti, zejména příprava SCLLD
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• Veškeré provozní činnosti potřebné k zajištění
realizace Strategie CLLD
• Animace SCLLD (propagace, semináře)
• Animace škol a školských zařízení v souladu
s OP VVV

www.mas-boleslavsko.cz

Představujeme naše partnery
Aktuální seznam partnerů a zájmových skupin
Partner

Sektor

Zájmová skupina

Bakov nad Jizerou

veřejný

obec

Bradlec

veřejný

obec

Březno

veřejný

obec

Dlouhá Lhota

veřejný

obec

Dobrovice

veřejný

obec

Dobrovická muzea

soukromý

volnočasové aktivity

Dolní Stakory

veřejný

obec

DS Dobrovít

soukromý

volnočasové aktivity

Furiant Malá Bělá

soukromý

volnočasové aktivity

Horčička Karel

soukromý

volnočasové aktivity

Kořínek Michal

soukromý

podnikatel

Kosmonosy

veřejný

obec

MŠ Tymiška

soukromý

volnočasové aktivity

Nepřevázka

veřejný

obec

Obrubce

veřejný

obec

Obruby

veřejný

obec

Ottomanský Bohuslav

soukromý

podnikatel

Rajtr Petr ml.

soukromý

podnikatel

Rajtr Petr st.

soukromý

podnikatel

Řepov

veřejný

obec

SDH Vinařice

soukromý

volnočasové aktivity

Sokol Kosmonosy

soukromý

volnočasové aktivity

Spokojený svět

soukromý

volnočasové aktivity

Studničný Přemysl

soukromý

podnikatel

Sukorady

veřejný

obec

Vaněk Miroslav

soukromý

podnikatel

Vinařice

veřejný

obec

Vlastenecko-dobročinná obec
Baráčníků Kosmonosy

soukromý

volnočasové aktivity

ZO ČSOP Klenice

soukromý

volnočasové aktivity

ZŠ a MŠ Dobrovice

veřejný

volnočasové aktivity

Zájmové skupiny:
• Obce – vzhled, výstavba, bydlení, infrastruktura, řízení obce, bezpečnost obyvatel, veřejná zeleň, školství
• Podnikatelé – podnikání, zaměstnanost, služby
• Volnočasové aktivity – kultura, sport, společenský život

www.mas-boleslavsko.cz
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Více o partnerech
Bakov nad Jizerou
Bakov nad Jizerou patří mezi nejmenší pojizerská
města. Rozkládá se v malebném údolí nad řekou Jizerou mezi Babou, pohořím Mužského na severovýchodě a masivem rozsáhlých lesů na západě. Od boleslavské nížiny ho na jihu odděluje bradlecká šíje.
Osada Bakov byla patrně založena na počátku
13. století klášterskými cisterciáky, kteří přišli do Pojizeří v roce 1184. Původní obyvatelé se živili rybářstvím a hrnčířstvím. Osada se rychle rozvíjela a v roce
1345 ji klášterský opat Předboj postupoval i s vesnicemi Ptýrov, Ptýrovec, Maníkovice, Veselá, lesem Lovotínem, malobělským mlýnem a rybníkem Rečkovem
Markvartovi, pánu na Zvířeticích. V roce 1384 tu vystavěl Vilém ze Zvířetic nový kostel, zasvěcený sv. Bartoloměji. Hašek, poslední pán z rodu zvířetických
vládnoucích Bakovu, si vyprosil u krále Vladislava II.
v roce 1497 povýšení osady na městečko. Novému
městu bylo přiznáno právo pečeti, jež představovalo
bílou věž v červeném poli s bílým krovem. Král udělil
Bakovu týdenní trhy a výroční jarmark po svátku
sv. Bartoloměje. Výrazně se město rozvíjelo za vlády
Vartenberků na Zvířeticích, kteří mu dali např. právo
várečné či právo obchodu se solí.
Jan z Vartenberka založil ve 40. letech 16. století
na novém hřbitově druhý kostel, později posvěcený
ke cti sv. Jakuba a po poslední přestavbě v roce 1702
k památce sv. Barbory. Roku 1588 byla postavena renesanční hřbitovní brána. V roce 1610 získal celé panství od Jana z Vartenberka Jiří Vratislav z Mitrovic, který výměnou za vrácení práva várečného zbavil město
úroků, břemen, robot a dávek. Celé panství v roce
1616 postoupil svému synovci Janu Vlku z Kvítkova
a na Zbenicích. Jemu byla polovina panství zkonfiskována v roce 1622 pro účast ve stavovském povstání
proti Habsburkům. V roce 1623 koupil celé panství
Albrecht z Valdštejna, který ho přenechal svému synovci Maxmiliánovi. Valdštejnové drželi právo nad
městečkem až do roku 1848.
Za třicetileté války v roce 1643 Bakov vyhořel
do základů. Zchudlé městečko se však brzy vzchopilo
i za pomoci své vrchnosti, zvláště zásluhou Arnošta
Josefa Valdštejna, majitele panství v letech 1670–1708.
V Bakově se tehdy rozvíjí především řemeslnická výroba.
Utěšené poměry v městečku umožnily jeho obyvatelům podniknout výstavbu sochy sv. Trojice, kterou
v letech 1727–29 zhotovil kosmonoský sochař Josef
Jiří Jelínek. Od téhož mistra byly pořízeny kostelní oltáře v obou kostelech a zvláště četné řezy světců
tamtéž umístěné. Výrazná chudoba v městečku do-
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svědčovala, že ani zemědělské podnikání obyvatele
neuživí. Četné zhoubné požáry, z nichž největší v letech 1774 a 1865 pohltily až do základů několik domů,
město zdecimovalo. K největšímu požáru ale došlo
roku 1869, kdy vyhořelo 112 domů, tedy dvě třetiny
města. I časté velké povodně obyvatelům městečka
ubíraly na úrodě a poškozovaly jejich majetek. V druhé polovině 19. století a v počátcích 20. století se
město představuje jako sídlo četných řemeslníků, živnostníků a drobných kupců. Zvláště díky domáckému
zpracování orobince, jehož počátky spadají k roku
1700, se rodiny pletařů udržují jen těsně nad propastí bídy a utrpení. Z rákosu žádný domácký pletař nezbohatl. Jejich výrobky, jako brašny, kabely, pantofle,
klobouky a jiné, proslavily Bakov široko daleko.
Po roce 1848 přibyl k Bakovu sousední Trenčín,
s nímž je dnes město zcela propojené. V roce 1976
přistoupily i další obce: Horka, Buda, Malá Bělá
a v roce 1981 i Podhradí a Zvířetice. V současnosti žije
ve spojeném městě okolo 5 000 obyvatel.
Bakov nad Jizerou je malebné pojizerské městečko,
jež může být právem pro svou výhodnou polohu blízko Jizery a lesů nazýváno letoviskem. Jeho četné domky a vilky, obklopené stromovím, keři a květinami,
připomínají poklidné zahradní město.

Muzeum Bakovska
Místní vlastivědné muzeum seznamuje zájemce
s minulostí kraje a s přírodními a kulturními reáliemi
mikroregionu. Expozice prošla nedávno celkovou obnovou, spojenou s rekonstrukcí interiérů.
V šesti tematicky koncipovaných místnostech čeká
návštěvníky mnoho zajímavostí z místní historie
od pravěku po současnost. Patří k nim urny lidu po-
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pelnicových polí z unikátního naleziště v Malé Bělé,
dělová koule ze zříceniny zámku Zvířetice, vyřezávaná cechovní pokladnice nebo cechovní prapor hrnčířského cechu. Děti potěší sbírka historických loutek či
stylizace školní třídy z počátku minulého století, kde
si mohou dnešní žáci vyzkoušet, jak se učili jejich
předkové. Zajímavá je také sbírka selského nářadí
a náčiní.
Pozornost je věnována činnosti spolků, místnímu
rodákovi, skladateli Jiřímu Ignáci Linkovi či legionáři
Aloisi Štorchovi. K vidění jsou také sochy Josefa Jiřího
Jelínka, které dříve zdobily oltář místního kostela
sv. Barbory. Samostatná část muzejních prostor
s doplňkovou videoprojekcí se soustředí na tradiční
bakovský průmysl – pletení z orobince.
Ve výstavním sále muzea probíhá pravidelně během roku několik výstav. Letos zde vystavovali manželé Kalouskovi z Železnice u Jičína, své grafiky zde
předvedl Jan Hrubý. Jeho výstavu vystřídal řezbář
Václav Plechatý se svými dřevěnými reliéfy, plastikami a grafikou. Každoročně se zde koná výstava prací
žáků z místní základní umělecké školy. V plánu muzea
pro tento rok je ještě připomenutí stoletého výročí
od založení republiky.
Muzeum Bakovska je otevřeno pro veřejnost
od dubna do října o sobotách a nedělích vždy
od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod.
Bližší informace získáte na www.knihovnabakov.cz.

Baráčnická obec Kosmonosy
Procházka historií
Nejprve vás, kteří nejste baráčníci, krátce seznámím s obvyklými členy konšelstva, které uvádí v činnost baráčnickou obec.
Rychtář – vše řídí, na vše dohlíží a je prostě všude,
je to statutární zástupce baráčnické obce.
Místorychtář – spolupracuje se všemi a dodává
spolku vážnost.
Berní – to je človíček, který sedí spolku na penězích a stále křičí: „Nemáme!!!“
Syndička – plete se všude a všem a stále píše.
Vzdělavatelka – kulturně nás vylepšuje.
Kronikářka – krásně píše a stejně krásně to s námi
myslí, udržuje kroniku baráčnické obce.
Pantatínek – je rozšafnost sama.
Paňmaminka – udržuje kroje a nás děvčata pohromadě.
Švandymistr – baráčník, který se stará o zábavu
a celkově o činnost obce.
Slídilové účtů – ani korunka neuteče.
Ostatní členové konšelstva – dohlížejí a pomáhají.
Do úplnosti nám chybí Dráb a Ponocný. U nás
v Kosmonosích je pěkně veselo!

Podkladem pro napsání tohoto článku mi byla kosmonoská baráčnická kronika, ve které činnost naší
obce z velké části zpracoval pan František Smutný. Vynasnažím se, aby moje řádky nebyly dlouhé a nudné.
První zmínka o sdružujících se baráčnících v tzv.
Stolní společnosti v našem městečku je z roku 1899.
Nenašly se však žádné písemné záznamy ani jména.
Dne 13. února 1927 v hostinci „U Dražilů“ (pozdější
cukrárna U Davídků) se zakládá baráčnictvo v Kosmonosích. Počet členů: 46, prvním rychtářem se stává Josef HENDRYCH. Do jednoho měsíce je přijato
106 nových členů. Za další měsíc vzniká tzv. Odbor
mladé chasy. Pořádají zábavy, divadelní představení,
vlastivědné zájezdy. Dne 15. 5. 1927 jsou uspořádány
první „Staročeské máje“. První baráčnický ples se
koná v restauraci „U Lva“ dne 7. ledna 1928. V dalších
letech baráčníci podporují stavbu pomníku padlým
v 1. světové válce, pokladničky v hostincích ve svých
útrobách skýtají pomoc chudým, sirotkům, nezaměstnaným.
Koncem ledna 1929 pomrzla celá kosmonoská kaštanová alej. Jezdily pouze tři autobusy s lidmi do práce, a to z Mnichova Hradiště, z Bělé pod Bezdězem
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a z Kněžmostu. Ostatní lidé chodili pěšky i v těch třeskutých mrazech.
Ale zpět k baráčníkům. V roce 1932 je zde již neuvěřitelných 420 členů. Konaly se vánoční nadílky, zábavy, plesy, mikulášské a maškarní merendy, divadla,
finančně se přispívalo spolkům chudých atp. Mnoho
pro obec vykonali manželé CIDLINŠTÍ. Paní zde byla
první paňmaminkou a její slova: „Žijte ve svornosti
a láskou sousedskou, pak bude pro Vás práce vždy
lehkou,“ platí dodnes.
Proč bylo tolik lidí ve spolcích? Lidé tehdy drželi
více při sobě, pomáhali jeden druhému, neobšťastňovala je média, minimálně cestovali a s vlastenectvím to mysleli opravdově. V tomto směru máme co
dohánět! Naše štěstí je vůbec velice křehkou rovnováhou, rovnováhou mezi tím, co jsme, a tím, co máme.
Skromnost dost často prospívá věci.
V letech druhé světové války byla činnost spolku
baráčníků značně omezena, kronikář píše zápisky
s napětím, práce Konšelstva téměř ustává. Pročítám
seznamy tetiček a sousedů, kteří nedobrovolně skončili svůj život.

Dne 8. července 1945 se konal v Kosmonosích slavný poválečný koncert. Rodák města, ministr Kopecký,
měl slavnostní projev. Činnost naší organizace se obnovuje. Ale počet členů se rok od roku snižuje. Přesto
jsou pořádány zemědělské brigády a jen pro zajímavost: v roce 1951 odpracovali na brigádách členové
spolku 13.671 hodin. Co říkáte, lidičky? Ručičky našich
předků nebyly odkloněné dozadu! Nebude to tím, že
veškerá jejich činnost a práce byla jejich posláním?
Nejsme my moc zbytečně zhýčkaní dobou a tím, jak
se nám vše předkládá předem upravené, nesnažíme
se a někdy nemáme ani svůj vlastní názor na určité
dění a určité věci???
Nás, baráčníků, bylo v roce 80. výročí vzniku 46.
Přesně tolik, kolik bylo při založení v roce 1927 našich
předků. V loňském roce jsme oslavili 90 let od založení, je nás 28 a snažíme se alespoň udržovat dobrou
činnost, pořádat pro své členy drobné akce a vždy
v lednu uspořádáme Baráčnický ples. I přes vysoký
průměrný věk členské základny se snažíme dokazovat, že umíme pracovat a že si jdeme za svou věcí.

Dobrovická muzea
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství
a města Dobrovice je otevřeno od roku 2010. Provozuje ho obecně prospěšná společnost Dobrovická
muzea, jejímiž zakladateli jsou město Dobrovice
a společnost Tereos TTD, a.s. Muzeum nabízí jedinečné spojení těchto tradičních českých průmyslových
odvětví a má pro návštěvníky připraveny celkem tři
prohlídkové okruhy.
I. prohlídkový okruh návštěvníky seznámí s historickým vývojem i moderními postupy výroby cukru,
lihu a pěstování cukrové řepy. Prezentovány jsou
exponáty a dokumenty, vztahující se ke zmíněným
oborům na našem území. Zajímavostí je například
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Rychtář baráčnické obce Kosmonosy
Bc. Václav Faix

makrokrystal sacharózy, homole, historická balení
cukru nebo velký model lihovaru.
Ve II. prohlídkovém okruhu mají návštěvníci možnost prohlédnout si expozice historických zemědělských strojů s modelovým řepným polem, balení cukru, techniky a technologických zařízení z cukrovarů
a lihovarů České republiky. Zde je možné vlastnoručně
uvést do pohybu ruční výtah, zkusit zvážit se na decimálce nebo vidět v chodu krásné pístové čerpadlo.
III. prohlídkový okruh, kde je umístěna expozice
města Dobrovice, je zaměřen na historii regionu
od pravěku až po současnost. Unikátem expozice je
5500 let stará soška Dobrovického beránka.
Školní a organizované skupiny mohou využít nabídku několika stálých výukových programů a vzdělávací projekty navázané na krátkodobé výstavy.

Pro krátkodobé výstavy jsou určeny prostory jednotlivých galerií, jež vdechují akcím výjimečnou atmosféru. Po dohodě si lze tyto galerie pronajmout, stejně
tak i multifunkční sál či nádvoří muzeí.
Velká výhoda pro muzeum plyne z toho, že v těsném sousedství stojí nejstarší fungující cukrovar
ve střední Evropě a zároveň největší cukrovar v České
republice. V rámci sezonních prohlídkových okruhů
tak mohou návštěvníci podniknout exkurzi do průmyslového závodu cukrovaru a lihovaru společnosti
Tereos TTD, a. s.
Exkurze do cukrovaru začínají tradičními cukrovými
slavnostmi – sladký jarmark 6. října 2018.
Na prohlídku je nutné se objednat předem:
na tel.: 326 374 211, 725 871 072
nebo na emailové adrese: muzeum@tereos.com.

Nový chodník v Sýčině
Investiční akce města Dobrovice, místní část Sýčina, byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu IROP ve výši 95 % uznatelných nákladů. Stavba byla zahájena první etapou
v červnu 2018. Jedná se o úsek chodníku cca 210 m
podél komunikace III/27944 od prodejny potravin
na konec obce. Samotné výstavbě tohoto úseku
chodníku předcházela přeložka distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce, která ukládala do země nad-

zemní kabelové vedení. V současné době probíhá výstavba druhého úseku chodníku dlouhého cca 180 m
mezi prodejnou potravin a křižovatkou u čekárny.
Třetí, poslední úsek nového chodníku naproti čekárně spolu s rozšířením a obnovou místa pro zastavení
autobusu, včetně osvětleného přechodu pro chodce,
by měl být dokončen v září 2018. Celkové náklady
stavby představují téměř 3 306 000 Kč.
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R. Jandura, srpen 2018
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Hrnčířský dvůr Zvířetice
Hrnčířský dvůr Zvířetice se
od roku 1997 zabývá výrobou
autorské keramiky. Své výrobky více jak 20 let uvádí na trh
jako Zvířetickou keramiku, čímž
se snaží propagovat nejen keramiku samotnou, ale i místo
výroby Zvířetice, tedy Bakovsko. Snahou je oslovit zákazníka, který je zároveň potencionální turista, který může zavítat
do Zvířetic a okolí.
Zvířetická keramika je vyráběna tradičními postupy zásadně v autorských návrzích.
Při její výrobě jsou dodržovány
řemeslné postupy tak, aby
svým charakterem byla ruční
prací. Zvířetická keramika je
dnes již tradičním řemeslným produktem Bakovska.
Vedlejší činností Hrnčířského dvora je ubytovací činnost v areálu usedlosti, která je primárně nastavena
pro turisty. Přijíždějícím návštěvníkům je umožněno

strávit čas na Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích, kde se
mohou seznámit s tradiční výrobou. Zároveň jsou zde
prezentovány jiné ručně vyráběné keramiky českých
dílen. Turistům je poskytován informační servis o Bakovsku a jeho okolí. Podle požadavků pak jsou naplánovány výlety. Snahou tohoto servisu pro turisty je,
aby na Bakovsku a v jeho okolí strávili co nejvíce času
a v budoucnu se na Bakovsko jako turisté opět vrátili.
Další činností Hrnčířského dvora ve Zvířeticích je
pořádání pravidelných akcí, které jsou nastaveny tak,
aby oslovovaly především lidi z Bakovska a okolí. Jedná se především o velikonoční týden a adventní čas.
V plánu je letní kreativní škola a letní divadelní scéna.
Všechny tyto činnosti, které mají pravidelně oslovit
lidi z okolí, mají za cíl vybudovat z Hrnčířského dvora
ve Zvířeticích místo setkávání, místo kreativního
vzdělávání, místo aktivního odpočinku.
Petr Čáslavský, Michal Kořínek,
Hrnčířský dvůr Zvířetice
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Vinařice
Rád bych zmínil několik zajímavostí o naší obci.
V prvé řadě je to filmová tvorba. V obci vznikly dva filmy. Jeden dokument v roce 1956, kdy byla uzavřena
zdejším JZD Vinařice družba s výrobním družstvem
v čínské vesnici Tiang-Kuo-Čchuan. Následně, skoro
po 60 letech zde byl natočen film pro Českou televizi
s názvem ,,Je nám spolu dobře“, který navazoval
na dřívější družbu. Tehdy starosta obce navštívil Čínu
a památník vybudovaný k této družbě.
Pořádáme mnoho akcí pro děti, většinou společně
s místními hasiči – dětský maškarní ples, pálení čarodějnic, různé zájezdy do zoo nebo na koncerty, drakování spojené s pečením různých dobrot, v létě pak
letní stanový tábor. Velmi oblíbenou akcí konanou
o Velikonocích je řehtání dětí. Od roku 1989 obec pořádá o Velikonocích i řehtání dospělých. Na Vánoce
naděluje Ježíšek pod místním vánočním stromkem
dárky dětem do 10 let. Většina těchto akcí již má mnohaletou tradici.
Pro dospělé občany každoročně pořádáme výlety
po okolních památkách nebo zájezd na koncerty.
V zimním období pořádáme akce v místním pohostinství, v létě na místní louce „v butiku“, kde se konají
také zábavy a svatby.
V obci se každoročně uskuteční mnoho dalších akcí,
ale o těch třeba někdy příště.
Dětem jsou k dispozici dvě velká dětská hřiště
a hřiště na míčové hry. Ke koupání slouží místní nádrž zvaná „Žárovka“.
Nejvýznamnější památkou v obci je zámek (dnes
v soukromých rukách), v němž se pořádají různé společenské akce a svatby. V obci se nachází kaplička
a mohyly.
Obec již více jak 5 let vydává dvouměsíčník Vinařické listy, v němž informujeme občany o dění v obci
a o různých zajímavostech.
Jiří Kohout
starosta obce Vinařice
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Aktuality z regionu, kalendář akcí
Bakov nad Jizerou

Dobrovická muzea

Co v Bakově nad Jizerou dále připravujeme:
2. 12. 2018
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, pod kterým bude zpívat sbor dětí z mateřské školy a sbor
dětí ze základní školy, vánoční jarmark.
14. 12. 2018
Pražská mobilní zvonohra – rozezní se desítky zvonů
a na náměstí se tak vytvoří slavnostní předvánoční atmosféra – náměstí v Bakově nad Jizerou.
15. 12. 2018
Koncert Václava Neckáře, který také zazpívá několik
písniček s místním dětským sborem – divadelní sál
radnice.

Kosmonosy – kalendář akcí
9. 10. 2018, 18:00 hod.
Koncert Evy Pilarové, zrcadlový sál zámku
30. 10. 2018, 19:00 hod.
Koncert První dámy Masarykovy
30. 11. 2018 a 1. 12. 2018
Vánoční trhy s kulturním programem na Černínském
náměstí

Zpravodaj MAS Boleslavsko, číslo 1 – září 2018 – informační občasník vydává MAS Boleslavsko, ul. 5. května 513, 294 01 Bakov
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příspěvků odpovídají autoři. Za drobné chyby se omlouváme.
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