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Dne 21. 11. 2019 proběhla Valná hromada MAS Boleslavsko, která je nejvyšším 
orgánem MAS. Ředitelka Mgr. Jana Štěpánová s kolegyněmi seznámila všechny 
zúčastněné partnery MAS Boleslavsko s děním v uplynulém roce, připomněla 
výzvy vyhlášené v rámci jednotlivých operačních programů, informovala 
o realizaci projektů přihlášených do výzev a o dalších přípravových výzvách. 
Dále představila výstupy z již ukončeného projektu Sociální služby v ORP Mladá 
Boleslav a informovala partnery o budoucích aktivitách a fungování MAS Bole-
slavsko. Valná hromada zvolila staronové členy Výběrové komise a po projednání 
schválila Výroční zprávu za rok 2018 a změnu Strategie CLLD.

Jednání partnerů MAS Boleslavsko na Valné hromadě

Zpravodaj
MAS Boleslavsko
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Vážení a milí čtenáři,
po roce vám opět přinášíme zprávy o činnosti MAS 

Boleslavsko. V plném proudu je realizace Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje.

O samotné realizaci Strategie CLLD Vás podrobněji 
informují moje kolegyně na dalších stánkách, kde se 
kromě informací o jednotlivých operačních progra-
mech a výzvách také dozvíte, jaké projekty již byly 
realizované a jak se celkově podařilo podpořit náš re-
gion na základě činnosti MAS Boleslavsko. 

Na tomto místě bych především ráda poděkovala 
v prvé řadě všem našim partnerům za podporu i je-
jich osobní angažovanost, bez nichž by MAS Boleslav-
sko nemohla vyhlašovat výzvy, hodnotit je, ani vybí-
rat projekty k podpoře. 

Nemalé poděkování také patří všem zaměstnan-
cům a spolupracovníkům MAS Boleslavsko, kteří jed-
nají s řídícími orgány – jednotlivými ministerstvy, 
s potenciálními žadateli, připravují veškeré administ-

Finančně nás vedle našich partnerů podporuje:

rativní kroky nezbytné pro realizaci SCLLD, zajišťují 
jednání všech orgánů MAS – Valné hromady, Progra-
mového výboru, Výběrové komise i Monitorovacího 
výboru. Díky jejich svědomité práci patří naše MAS 
mezi úspěšné místní akční skupiny, které do svého 
regionu přinášejí nemalou finanční podporu z pro-
středků EU. 

Programové období 2014–2020 je téměř u konce 
a před námi jsou poslední výzvy, poslední semináře 
a poslední projekty, které budeme moci podpořit. 
Současně je připravováno nové programové období, 
o němž již dnes víme, že přinese řadu změn. Jaké bu-
dou, to s jistotou zatím nemůžeme říci, neboť to neví 
ani nejvyšší úředníci, kteří nové období vyjednávají. 
Držte nám tedy palce, ať můžeme i nadále přinášet 
našemu regionu podporu a pomoc v rozvoji aktivit 
jednotlivých žadatelů. 

 
Mgr. Jana Štěpánová

ředitelka MAS Boleslavsko
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

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. 
OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí 
žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnava-
telů, 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, sociální-
ho začleňování a veřejné správy.

MAS Boleslavsko v Operačním programu Zaměst-
nanost vyhlásila první výzvy již na konci roku 2017.

Výzva
MAS č. Název výzvy Finanční alokace

celkem v CZK
Datum vyhlášení

 výzvy MAS
01. Zaměstnanost I.  1 257 000 Kč 22.12.2017
02. Prorodinná opatření I.  2 516 000 Kč 22.12.2017
03. Dostupné a kvalitní sociální služby I.  2 096 000 Kč 12.03.2018
04. Podpora sociálního podnikání I.  2 516 000 Kč 26.03.2018
05. Dostupné a kvalitní sociální služby II.  2 096 000 Kč 10.07.2018
06. Zaměstnanost II.  1 257 000 Kč 10.07.2018
07. Prorodinná opatření II.  1 214 000 Kč 17.09.2018
08. Prorodinná opatření III.  3 301 707, 50 Kč 11.10.2019
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Do konce roku 2019 byla vyhlášena celková aloka-
ce Operačního programu Zaměstnanost. Byly vyhlá-
šeny 2 výzvy na podporu zaměstnanosti, 2 výzvy 
na dostupné a kvalitní sociální služby, 3 výzvy na pod-
poru prorodinných opatření a 1 výzva na podporu 
sociálního podnikání. Poslední vyhlášená výzva 
na Prorodinná opatření III. byla ukončena 30. listopa-

du 2019. Další výzvy MAS v tomto operačním progra-
mu neplánuje vyhlásit.

Zatím bylo podpořeno 5 projektů (další projekty 
k podpoře z výzvy Prorodinná opatření III. jsou v pro-
cesu hodnocení). Všechny tyto projekty jsou v reali-
zaci. Dosud byly na území MAS čerpány prostředky 
v celkové částce 5 061 987,50 Kč.

Podpořené projekty v OP Zaměstnanost

Opatření Název projektu Žadatel Finanční alokace

O7 – Prorodinná 
opatření

Spokojený svět – příměstské 
tábory Spokojený svět, z. s. 631 375 Kč

O7 – Prorodinná 
opatření

RC Bakovánek – příměstské 
tábory

Rodinné centrum
Bakovánek, z. s. 670 625 Kč

O6 – Zaměstnanost
Program podpory lokální zaměst-
nanosti na území MAS Boleslav-
sko, Volonté Czech

VOLONTÉ CZECH, 
o.p.s. 1 229 862,50 Kč

O3 – Dostupné 
a kvalitní sociální 
služby

Komunitní centrum
Bakov nad Jizerou

Komunitní centrum
Spokojený svět, z. ú. 1 997 000 Kč

O7 – Prorodinná 
opatření Equilibro – příměstské tábory Equilibro, z.s. 533 125 Kč

Na území MAS Boleslavsko jsou nejvíce realizová-
ny projekty z opatření 07 – Prorodinná opatření. 
Podpořenou aktivitou byly hlavně příměstské tábo-
ry. Úspěšně byly zhodnoceny 3 projekty a další žá-
dosti byly podány do poslední vyhlášené výzvy. Dále 
byl podpořen projekt z opatření 06 – Zaměstnanost 
na podporu zaměstnanosti na území MAS. V opatře-
ní 03 – Dostupné a kvalitní sociální služby byl podpo-

řen projekt na komunitní centrum. Projekt na pod-
poru sociálního podnikání nebyl podán.

Zbytkové alokace ze všech opatření se přesunuly 
do poslední vyhlášené výzvy – Prorodinné opatření III. 
V roce 2020 MAS již neplánuje vyhlásit další výzvu.

Kontakt pro další informace:
Bc. Tereza Kulíková
kulikova@mas-boleslavsko.cz, 607 848 831

IROP – Integrovaný regionální operační program
Cílem operačního programu IROP je umožnění vyvá-

ženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepše-
ní veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitel-
ného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Výzvy v operačním programu IROP byly v roce 2019 
zaměřeny na zvýšení bezpečnosti v dopravě, na pod-
poru kvalitního vzdělávání a sociálního podnikání.

V první polovině roku byla vyhlášena 5. výzva MAS 
Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě II 
v Opatření O1 – Bezpečnost v dopravě s alokací 
6 472 614 Kč, ve které byly hodnoceny 3 projekty 
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 4 240 650 Kč. 
Všechny tyto projekty byly Programovým výborem 
MAS Boleslavsko vybrány k finanční podpoře 

a úspěšně prošly i Závěrečným ověřením způsobi-
losti na Centru pro regionální rozvoj ČR. 
Následovala 6. výzva – Infrastruktura pro základní 
školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělává-
ní II v Opatření O5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny 
s alokací 3 741 326 Kč, do které se zaregistrovaly dva 
projekty s celkovými způsobilými výdaji ve výši 
4 622 954 Kč. Za účelem zajištění dostatečné výše fi-
nančních prostředků pro podporu obou projektů byla 
dodatečně navýšena alokace výzvy. Oba projekty již 
byly schváleny k financování Řídícím orgánem IROP.

Poslední vyhlášenou výzvou v roce 2019 byla 7. výzva 
– Podpora sociálního podnikání v Opatření O4 – 
Podpora sociálního podnikání s alokací 2 105 260 Kč. 
V této výzvě nebyl zaregistrován žádný projekt.
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Číslo 
výzvy Opatření Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu 

žádostí Alokace

5 O1 – Bezpečnost v dopravě 22. 3. 2019 30. 4. 2019 6 472 614 Kč
6 O5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny 29. 3. 2019 13. 5. 2019 3 741 326 Kč
7 O4 – Podpora sociálního podnikání 12. 4. 2019 19. 8. 2018 2 105 260 Kč

V roce 2019 byly v operačním programu IROP vyhlášeny tři výzvy ze tří opatření

Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete 
na webových stránkách MAS Boleslavsko
https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-do-
tace/uzavrene-vyzvy. 
Ke každé výzvě byl uspořádán seminář pro zájemce 
a žadatele o dotaci. 

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.

Podpořené projekty v IROP v roce 2019

Název projektu Místo realizace Způsobilé výdaje

Bezpečné přechody Kosmonosy Kosmonosy 949 437 Kč
Chodník ke školce Vinařice Vinařice 2 000 000 Kč
Dobrovice Libichov chodník Dobrovice – Libichov 1 291 212 Kč
Vybavení odborných učeben ZŠ Dobrovice Dobrovice 3 445 139 Kč
Rekonstrukce PC učeben ZŠ Kosmonosy Kosmonosy 1 177 814 Kč

Do konce roku 2019 již neplánujeme vyhlášení žádné 
výzvy IROP.
V roce 2020 je plánováno vyhlášení výzvy pro Opat-
ření O5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny (předběž-
ně na druhou polovinu roku). Předpokládaná alokace 
je 4 688 226 Kč. 

Projektové záměry a přípravu žádostí o dotaci je 
možné zdarma konzultovat v kanceláři MAS. 

Kontaktní osoba pro operační program IROP:
Ing. Věra Marečková, tel: 702 097 109,
e-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz 

Harmonogram výzev

Program rozvoje venkova
Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obnova, 

zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zeměděl-
ství. 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 akti-
vity ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pra-
covní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.

Podporován je komunitně vedený místní rozvoj, který 
přispívá  k  lepšímu  zacílení  podpory  na místní  potřeby 
daného venkovského území a k rozvoji spolupráce akté-
rů na místní úrovni.

V roce 2019 byly MAS Boleslavsko vyhlášeny dvě vý-
zvy. Výzva č. 2 zahrnovala pouze Fichi 1 – Rozvoj 
a modernizace zemědělských podniků, alokace či-

nila 3 210 000 Kč. Ve výzvě byl zaregistrován jeden 
projekt s celkovými způsobilými výdaji ve výši 
160 000 Kč. Poskytnutá dotace činila 80 000 Kč. Projekt 
byl Řídícím orgánem PRV doporučen k financování.
Výzva č. 3 byla vyhlášena s alokací 3 701 000 Kč a za-
hrnovala všechny tři fiche, které jsou definovány 
ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Boleslavsko 2014–2020. Ve Fichi 1 – Rozvoj 
a modernizace zemědělských podniků byl zaregis-
trován jeden projekt s celkovými výdaji 950 000 Kč 
(poskytnutá dotace je 475 000 Kč), ve Fichi 2 – Podpora 
podnikání na venkově byly zaregistrovány tři pro-
jekty v celkové výši způsobilých výdajů 1 676 390 Kč 
(poskytnutá dotace je 754 376 Kč). Všechny projekty 
byly Programovým výborem MAS vybrány k podpoře 
a v současné době probíhá jejich administrativní kon-
trola na SZIF. 
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Podpořené projekty v PRV v roce 2019

Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete 
na webových stránkách MAS Boleslavsko
https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-do-
tace/uzavrene-vyzvy. 
Ke každé výzvě byl uspořádán seminář pro zájemce 
a žadatele o dotaci. Po ukončení výběru projektů 

bude 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. 

Do konce roku 2019 nebude vyhlášena žádná další 
výzva PRV.

V roce 2020 je plánováno vyhlášení výzvy v prvním 
čtvrtletí pro Fiche 1, 2, 3 a Fichi 5.

Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských 
podniků

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice 
v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice 
do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou 
a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Pod-
porovány budou též investice na pořízení mobilních 
strojů pro zemědělskou výrobu. Žadatelem může být 
pouze zemědělský podnikatel.

Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově
Podporovány budou investice do vybraných neze-

mědělských 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. 

Fiche 5 – Podpora kvalitního a spokojeného 
života na venkově (v současné době je v procesu 
schvalování)

Podporovány jsou základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech.

Fiche 5 byla do Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Boleslavsko zavedena nově 
v listopadu 2019, a proto jí je v tomto Zpravodaji vě-
nován zvláštní článek. 

Jednotlivé fiche jsou zveřejněny na webových strán-
kách MAS Boleslavsko https://www.mas-boleslavsko.
cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv.
Projektové záměry a přípravu žádostí o dotaci je 
možné zdarma konzultovat v kanceláři MAS. 

Kontaktní osoba pro operační program PRV:
Ing. Věra Marečková, tel: 702 097 109,
e-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz

V roce 2019 byly v operačním programu PRV vyhlášeny 2 výzvy na Fichi 1, 2 a 3

Číslo 
výzvy Fiche Vyhlášení 

výzvy

Ukončení 
příjmu 
žádostí

Alokace

2 Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků 8. 3. 2019 15. 4. 2019 3 210 000 Kč

3
Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

11. 6. 2019 16. 7. 2019
3 701 000 Kč

Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově 2 105 260Kč
Fiche 3 – Využití společenského potenciálu lesů 361 000 Kč

Název projektu Místo realizace Způsobilé výdaje

Zkvalitnění zakládání porostů Dobrovice – Chloumek 160 000 Kč
Víceúčelový manipulátor Dolní Stakory 950 000 Kč
Modernizace a rozvoj cukrárny Bakov nad Jizerou 1 057 240 Kč
Nákup servisního vozidla Malá Bělá 480 000 Kč
Modernizace vybavení projektové kanceláře Dlouhá Lhota 139 150 Kč

Harmonogram 2019 
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Článek 20 – nová šance pro obce, kulturní památky i spolky
V letošním roce došlo v Programu rozvoje venkova 

k dlouho očekávanému zavedení článku 20 do Pravi-
del, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotace na projekty Programu rozvoje venkova na ob-
dobí 2014–2020 (Pravidla). Implementace tohoto 
článku, který je zaměřen na podporu základních slu-
žeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech, 
do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Boleslavsko dává šanci čerpat dotace na pro-
jekty, které dosud nebyly dotačními tituly nijak 
podporovány. 

Novou možnost tak získávají zejména obce na ob-
novu a zkrášlení svých veřejných prostranství, ma-
teřské školy, které nechtějí navyšovat svoji kapacitu, 
kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu 
památek ČR, spolky a obecní muzea.

Vyhlášení výzvy pro článek 20 je plánováno na prv-
ní čtvrtletí roku 2020. 

Podpora může být směřována do těchto 
oblastí:
a) Veřejná prostranství v obcích
Podpora je zaměřena na veřejná prostranství specifi-
kovaná níže, a to včetně herních prvků.
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel 
rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění poz-
dějších právních předpisů. Podpořena budou pouze 
tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, na-
vazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, 
hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občan-
ské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.
Způsobilými výdaji jsou například úprava povrchů včet-
ně zatravnění, venkovní mobiliář, osvětlení, oplocení, 
solitérní a herní prvky.
Oprávněným žadatelem je obec nebo svazek obcí.

b) Mateřské a základní školy
Podpora zahrnuje investice do mateřských a základ-
ních škol nenavyšujících kapacitu zařízení. 
Způsobilým výdajem je rekonstrukce/rozšíření ma-
teřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného 
stravovacího a hygienického zařízení, venkovní mobi-
liář a herní prvky v případě mateřské školy, pořízení 
technologií a dalšího vybavení mateřské/základní 
školy či doprovodného stravovacího zařízení.
Oprávněným žadatelem je obec nebo svazek obcí, 
příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí, dále školské právnické osoby vykonávající čin-
nost škol a zapsané ve školském rejstříku, které ne-
jsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

c) Hasičské zbrojnice
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení ha-
sičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služ-
by jednotek sboru dobrovolných hasičů obce katego-
rie JPO V.
Způsobilým výdajem je rekonstrukce/obnova/rozší-
ření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, 
umývárny, toalety), pořízení strojů, technologií a dal-
šího vybavení hasičské zbrojnice.
Oprávněným žadatelem je obec nebo svazek obcí.

d) Obchody pro obce
Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smí-
šeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky).
Způsobilým výdajem je výstavba/rekonstrukce bu-
dov či stánků pro obchod i příslušného zázemí (šatny, 
umývárny, toalety), pořízení technologií a dalšího vy-
bavení pro obchod, pojízdná prodejna (pořízení užit-
kových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G) 
včetně technologií a dalšího vybavení. 
Oprávněným žadatelem je obec nebo svazek obcí, 
příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí.

e) Vybrané kulturní památky
Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého 
kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním 
dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uve-
dené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kul-
turních památek České republiky. 
Způsobilým výdajem je obnovení a zhodnocení kul-
turních objektů a prvků.
Oprávněným žadatelem je obec nebo svazek obcí, 
příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, 
o. p. s.), registrované církve a náboženské společnosti 
a evidované (církevní) právnické osoby.

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro 
kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolko-
vé a víceúčelové domy, společenské, koncertní a diva-
delní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně 
obecních knihoven.
Způsobilým výdajem je rekonstrukce/obnova/rozší-
ření kulturního a spolkového zařízení, příslušného 
zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních 
knihoven, pořízení technologií a dalšího vybavení 
pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních 
knihoven.
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Oprávněným žadatelem je obec nebo svazek obcí, 
příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, 
o.p.s.), registrované církve a náboženské společnos-
ti a evidované (církevní) právnické osoby.

g) Stezky
V rámci tohoto záměru jsou podporovány projekty 
v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských ste-
zek, hipostezek a dalších tematických stezek mimo 
území lesa.
Způsobilým výdajem je výstavba/rekonstrukce a roz-
šíření pěších a lyžařských stezek, hipostezek a tema-
tických stezek, jejich značení, směrové a informační 
tabule či interaktivní prvky, stavební výdaje souvisejí-
cí s danou stezkou – zřizování odpočinkových stano-
višť, přístřešků, výstavba herních a naučných prvků, 
fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek, 
vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a případně další 
stavební výdaje související s danou stezkou.
Oprávněným žadatelem je obec nebo svazek obcí, 
příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí.

h) Muzea a expozice pro obce
Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu vý-
stavních expozic a muzeí s nabídkou místních kultur-
ních a historických zajímavostí s vazbou na místní 
historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lido-
vou kulturu.
Způsobilým výdajem je rekonstrukce/obnova/rozší-
ření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic 
a muzeí i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toale-
ty), pořízení technologií a dalšího vybavení pro reali-
zaci výstavních expozic a muzeí, zejména výstavních 
vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovi-
zuální techniky, počítačové techniky – hardware, soft-
ware, zabezpečovacího zařízení.
Oprávněným žadatelem je obec nebo svazek obcí, 
příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí.

Projektové záměry a přípravu žádostí o dotaci je 
možné konzultovat zdarma v kanceláři MAS. 

Kontaktní osoba:
Ing. Věra Marečková, tel: 702 097 109,
e-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz

Podpora živnostníků a drobných podnikatelů 
ve venkovských oblastech

Prostřednictvím MAS Boleslavsko mohou získat fi-
nanční podporu na založení nebo rozvoj svých podni-
katelských aktivit také živnostníci a drobní podnika-
telé, kteří mají sídlo podnikání nebo provozovnu 
v jejím území. 

Finanční prostředky mohou být použity na tyto in-
vestiční výdeje:
• stavební obnova (přestavba, modernizace, statické 

zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kance-
láře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) 
či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně 
stravování a dalších budov a ploch v rámci turistic-
ké infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí),

• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 
sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zaří-
zení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkatego-
rie G, vybavení, hardware, software) v souvislosti 
s projektem (včetně montáže a zkoušky před uve-
dením pořizovaného majetku do stavu způsobilé-
ho k užívání),

• doplňující výdaje jako součást projektu: úprava po-
vrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkova-

cích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné 
zeleně, (mohou tvořit maximálně 30 % výdajů pro-
jektu),

• nákup nemovitosti (maximálně 10 % výdajů projektu).

Dotace je poskytována zpravidla ve výši 45 % z poři-
zovací ceny (závisí na velikosti podniku).

V rámci tohoto opatření byly podpořeny velmi růz-
norodé podnikatelské aktivity jako například cuk-
rářská či pekařská výroba, výstavba jezdecké haly, 
vybudování zimní zahrady v kavárně, nákup automo-
bilu pro podnikání, pořízení přístrojů pro veterinární 
praxi, vybavení pro penziony, architektonické atelié-
ry, fotografická studia a mnoho dalších provozoven.

Zájemci mohou ke konzultacím svých projektových 
záměrů či přípravě žádostí o dotaci využít bezplatné 
poradenství, které místní akční skupina poskytuje 

Kontaktní osoba:
Ing. Věra Marečková, tel: 702 097 109,
e-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz 
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Equilibro – příměstské tábory 
V roce 2019 proběhly tři turnusy tábora, které byly 

financovány z dotací MPSV z Fondu na podporu za-
městnanosti.

Zázemí tábora bylo v klidném rodinném prostředí 
na Chloumku u Dobrovice. Děti měly pestrý program, 
učily se jezdit na našich koních Rockym a Pepině a pe-
čovat o ně, udělaly si výlet a poznávaly okolí jak ze 
země, tak i z koňského hřbetu. O akční program se 
postarala také Policie ČR od Pořádkové jednotky 
a policejní psovodi. Děti na výletě do Nymburka na-
vštívily říční policii a hasiče. Kreslily deníky, malovaly 
temperami a vodovkami, dělaly ryté obrázky voskov-
kami a tuší. Každý si vyrobil svou vlastní mozaiku ze 
sklíček, náramky z korálků a zdobily se i podkovy. Děti 
se na chvíli staly pekaři, dělaly housky a buchty. 
Na polích bylo plno máku, a tak si užily zábavu tvoře-
ním makových obrázků, malovaly na trička, koně 
i na sebe. Cvičily jógu, hrály různé hry a díky hezkému 
počasí využily i místní koupaliště. Nesměl samozřej-
mě chybět ani táborák a opékání buřtů.

Všichni si to užili a každý si v programu našel určitě 
to své. Přikládáme pár fotek a celou galerii pak najde-
te na www.equilibro.cz nebo na facebookových 
stránkách Equilibro.

Příměstské tábory Spokojený svět
V průběhu letošních letních prázdnin proběhl 

druhý ročník příměstských táborů u koní v areálu 
Kynologického klubu Bakov nad Jizerou, Podstráně 
– u tenisových kurtů, který byl podpořen z operační-
ho programu Zaměstnanost. Celkem proběhly čtyři 
běhy, dva v červenci a další dva v srpnu. Příměstský 
tábor s kapacitou 15 dětí byl téměř naplněn. Tábor 
měl u dětí velký úspěch. 

Během příměstského tábora se děti naučily zá-
kladní znalosti o koních, péči o ně i zásady bezpeč-
nosti. Nechyběl ani každodenní výcvik jízdy na koni, 
který byl přizpůsoben dovednostem jezdců. Děti si 
vyzkoušely, jak se postarat o koně, jak je čistit, sedlat 
i krmit, vzaly do ruky vidle i koště, zkrátka zkusily si 
vše, co se ve stájích děje. Kromě toho mohly hrát spo-
lečenské hry – oblíbené byly dostihy a sázky a malý 
farmář, věnovaly se výtvarným aktivitám, běhaly par-
kur a skákaly přes překážky, povídaly si i jen tak od-
počívaly. S rodiči dětí jsme byli v denním kontaktu 
a byl čas i na to, aby nám dávali zpětnou vazbu, jak se 
dětem u nás líbí.

Projekty z OP Zaměstnanost

Projekty podpořené z dotací čerpaných přes MAS



9www.mas-boleslavsko.cz

Další běhy příměstských táborů jsou plánovány 
na letní prázdniny roku 2020. Bližší informace nalez-
nete na www.spokojeny-svet.cz.

RC Bakovánek – příměstské tábory
RC Bakovánek pořádá již několik let v období let-

ních prázdnin velmi oblíbený příměstský tábor. Po-
ptávka rodičů po táboře každoročně převyšovala ka-
pacitu, a proto RC Bakovánek za finanční pomoci 
Evropské unie zvýšil nabídku příměstských táborů.

Cílem projektu je nabídnout rodičům širší nabídku 
příměstských táborů. Rodiče mají možnost vybrat si 
z více termínů, případně využít více termínů, kdy 
bude zajištěna péče o jejich děti, a tak lépe pokrýt 
dobu školních prázdnin. Děti mají možnost trávit 
školní prázdniny zábavnou a smysluplnou formou. 
Mají zajištěn zajímavý celodenní program plný spor-
tovních, výtvarných nebo přírodovědných činností.

Komunitní centrum Bakov nad Jizerou
Dne 1. 1. 2019 bylo v Bakově nad Jizerou v budově 

fary Církve čs. husitské v ulici 5. května 513 otevřeno 
nové komunitní centrum. Toto centrum vzniklo za pod-
pory Operačního programu Zaměstnanost a IROP, 
dotace podané na základě výzvy MAS Boleslavsko, z. ú., 
žadatelem Komunitní centrum Spokojený svět, z. ú..

Komunitní centrum vzniklo na základě iniciativy 
několika neziskových bakovských subjektů, které se 
věnují jednotlivým cílovým skupinám obyvatel – seni-
orům, rodinám s dětmi, mládeži atd. Konkrétně se 
jedná o Spokojený svět, z. s. ( Jana Štěpánová), Česko-
slovenskou církev husitskou (Kateřina Havelková) 
a Rodinné centrum Bakovánek, z. s. (Petra Beranová 
a Eva Dohalská).

Základní myšlenkou naší snahy a cílem projektu je 
vytvořit funkční komunitní centrum, které tu bude 
pro podporu různých zájmů a pro různé skupiny oby-
vatel. Byli bychom rádi, aby v komunitním centru na-
šli svoje místo všichni, kdo se chtějí věnovat nějaké 
smysluplné aktivitě, která zapadá do filozofie komu-

nitního centra a je v komunitním centru realizovatel-
ná. V rámci projektu bude poskytováno základní soci-
ální poradenství, které zajistí místním obyvatelům 
bezplatnou pomoc při řešení nepříznivých sociálních 
situací.

Komunitní centrum by se mělo stát součástí zá-
kladní infrastruktury služeb města a bude otevřeno 
všem cílovým skupinám. Jsme na začátku fungování 
a připravili jsme pro vás základní aktivity, na kterých 
jsme se při přípravě projektu shodli. Cílem však je ko-
munitní práce s jednotlivými cílovými skupinami 
a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými aktéry 
komunitního života ve městě. Do budoucna tedy 
bude platit, že jaké si to uděláme, takové to budeme 
mít.

Provozní doba centra bude v pracovních dnech při-
způsobena programu a aktivitám pro jednotlivé cílo-
vé skupiny. Sociální poradenství je zajištěno v komu-
nitním centru sociálním pracovníkem, který bude 
k dispozici každé pondělí od 13:00 do 15:00 hodin, 
dále na základě telefonické domluvy i v dalším čase.

Odkaz na aktuální informace Komunitního centra 
Bakov nad Jizerou naleznete na webových stránkách 
https://www.spokojeny-svet.cz/komunitni-centrum 
nebo na facebooku Komunitního centrum Spokojený 
svět, z. ú.

Program podpory lokální zaměstnanosti 
na území MAS

Předkladatel VOLONTÉ Czech, o. p. s. (Volonté 
i Žadatel) spolu s partnerem agenturou práce 
DP WORK s.r.o. (DPW, Partner) reagují na identifiko-
vané problémy osob vracejících se na trh práce po 
MD/RD (CS) v regionu Boleslavsko. Zapojují místní 
aktéry včetně obcí a řeší komplexní program za-
městnanosti pro min. 45 osob, a to i s využitím indi-
viduálních forem práce s CS. Součástí programu je 
pracovní diagnostika, poradenství, motivační aktivi-
ty, koučink, vzdělávání a umisťování na trh práce. 
Projekt běží od 1. 1. 2019 do konce roku 2020.
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V minulém roce realizovalo město Bakov nad Jize-
rou ve své místní části Chudoplesy za finanční a reali-
zační spoluúčasti Středočeského kraje (Krajské správy 
a údržby silnic) a dotačních prostředků EU přes MAS 
Boleslavsko projekt, jehož cílem bylo zvýšení bezpeč-
nosti dopravy pro pěší, zajištění lepší dostupnosti ně-
kterých částí obce pro pěší, zajištění bezbariérového 
přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu 
a zlepšení přístupu k zastávce veřejné hromadné do-
pravy.

V rámci projektu došlo k výstavbě nových chodníků 
podél komunikace II/610 v místech, kde úplně chyběly 
a kde se dříve chodci museli pohybovat po silnici. 
Pro větší bezpečnost chodců byly přes silnici II/610 

zřízeny přechody pro chodce s ostrůvky. V blízkosti 
autobusové zastávky byly přechody doplněny osvět-
lením. Veškeré stavební práce byly řešeny bezbarié-
rově. 

Díky realizaci projektu se lidé dostanou bezpečněji 
a bez bariér pěšky k místům zastávek veřejné dopra-
vy, do práce, do školy, za službami, případně za jinými 
aktivitami. Se zvýšením bezpečnosti pravděpodobně 
dojde i k upřednostnění využívání pěší dopravy před 
automobilovou, a tím i ke zlepšení ovzduší v této loka-
litě a pozitivnímu vlivu na životní prostředí. Samotná 
automobilová doprava bude díky realizaci projektu 
bezpečnější a pro řidiče přehlednější, dojde i k jejímu 
zpomalení při průjezdu obcí.

Nový chodník v Bakově nad Jizerou, v místní části Chudoplesy zvýšil 
bezpečnost chodců

Chodník v obci Bradlec – ul. Chudopleská
Obec Bradlec realizovala v roce 2018 výstavbu 

chodníku v ulici Chudopleská. Projekt byl spolufinan-
cován ze zdrojů Evropské 
unie přes MAS Boleslavsko 
částkou 586 056 Kč.

Nový bezbariérový 
chodník byl vybudován 
za účelem dosažení bez-
pečného pohybu chodců 
v nepřehledném úseku 
příjezdové komunikace 
do obce a zajištění bezba-
riérového napojení cesty 
pro pěší na zastávku veřej-
né hromadné dopravy 
a do centra obce. Součas-
ně byla v místě výstavby 
chodníku vybudována 

i dřevěná lávka k přemostění vodoteče. Součástí pro-
jektu bylo také provedení terénních úprav. 
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V polovině září byl dokončen dlouho očekávaný 
chodník, který spojuje zastavěnou část Libichova se 
zastávkou na hlavní silnici a částí Libichova, zvanou 
Černavka. Souběžně byl přechod pro chodce osazen 
dvěma světly pro zvýšení viditelnosti přecházejících 
osob. Chodník tak nahradil zpevněnou pěšinu z po-

čátku devadesátých let, která umožňovala obyvate-
lům vesnice vyhnout se chůzi po bývalé silnici na Dob-
rovici a hlavně po frekventované silnici Mladá Boleslav 
– Nymburk. Postupem času sílící doprava dosáhla 
obrovských rozměrů. Z letošního jarního měření vy-
plývá, že Libichovem projede cca 11 tis. aut denně, tj. 

4 mil. aut ročně. Proto jsou po-
žadavky na další dopravně bez-
pečnostní opatření na silnici 
I/38 stále tak aktuální.

Přestože příprava projektu 
trvala několik let i s ohledem 
na měnící se vlastnické vztahy 
k pozemkům, podařilo se chod-
ník díky trpělivosti všech zainte-
resovaných úspěšně realizovat. 
Celkové náklady činily téměř 
2,5 mil. Kč, z toho dotace EU 
prostřednictvím MAS Boleslav-
sko byla 1,2 mil. Kč., zbytek 
uhradilo město Dobrovice ze 
svého rozpočtu. Přejme si, aby 
stavba sloužila bez problémů 
i v dalších letech.

Ing. Petr Cihelník,
předseda OV Libichov

Nový chodník v Libichově

Dílna pro vzdělávací okruh Člověk a svět práce
Přístavba a stavební úpravy kotelny na odbornou 

učebnu dílen pro základní školu v Dobrovici byla do-
končena a kolaudována v srpnu 2019. Celkové nákla-
dy stavby činily téměř 7 mil. Kč, z toho 3,8 mil. Kč tvo-
řila dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu EU prostřednictvím MAS Boleslavsko. 

Od září se v naší škole opět vyučuje předmět Práce 
s technickými materiály. Nové dílny navštěvují žáci 
6. a 7. ročníků, v budoucnu chceme zájemcům nabíd-
nout také odpolední kroužek. V dílně jsou k dispozici 
běžné ruční nástroje, svěráky, stojanová vrtačka, 
bruska, aku vrtačky apod. 

Mgr. Iveta Sedláčková, ředitelka školy
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MAS Boleslavsko realizovalo od 1. září 2017 do 
31. srpna 2019 projekt s názvem „Sociální služby v ORP 
Mladá Boleslav“ s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/
0.0/16_063/0006602. Partnerem bez finančního pří-
spěvku bylo Statutární město Mladá Boleslav. Projekt 
sociálního plánování byl financován z Evropského so-
ciálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Aktivity projektu byly:
• setkání s představiteli místní samosprávy a s po-

skytovateli sociálních služeb (workshopy, setkání 
s představiteli samospráv),

• zpracování získaných informací + odborné konzul-
tace + analýza (analytický dokument),

• vytvoření tematických pracovních skupin (3x TPS 
– pravidelné setkávání),

• vytvoření webu – sociální portál ORP Mladá Bole-
slav (katalog),

• organizace konference Den sociálních služeb v ORP 
Mladá Boleslav (konference, veletrh),

• položení základů vzájemné spolupráce v sociální 
oblasti s důrazem na potřebu spolupráce v oblasti 
sociálního plánování (seminář Komunikace),

• institucionalizace společné platformy sociální ob-
lasti – položení základu trvalé spolupráce.

Webový portál sociálních služeb a katalog posky-
tovatelů sociálních služeb v ORP Mladá Boleslav
Jednou z aktivit projektu bylo vytvoření portálu soci-
álních služeb, určeného všem aktérům v sociální ob-
lasti, který je umístěn na webových stránkách: 
https://www.mas-boleslavsko.cz/katalog-poskytovatelu/

Součástí webového portálu jsou:
• obecné informace o sociální oblasti pro širokou 

veřejnost – základní orientace v sociální problema-
tice,

• katalog poskytovatelů sociálních služeb – podklady 
obdržené od poskytovatelů sociálních služeb bu-
dou aktualizované dle potřeby, uživatelsky jedno-
duchý, možnost filtrování údajů,

• informace o činnosti tematických pracovních 
skupin.

Tištěná verze katalogu poskytovatelů je ke sta-
žení na webu MAS.

Analytický dokument za celé ORP – Analýza 
a hodnocení současného stavu
Hlavním cílem dokumentu je nejen popis sociální ob-
lasti ORP Mladá Boleslav, ale také hodnocení reálné-
ho stavu a navržení prostředků vedoucích ke zlepše-
ní situace sociální problematiky v území. Zabýváme 
se také příčinami některých nedostatků sociální prá-
ce v ORP Mladá Boleslav a definováním možností, jak 
tyto příčiny eliminovat. Odkaz na analytický doku-
ment:
https://www.mas-boleslavsko.cz/wp-content/uploads/ 
Analytický-dokument-1.pdf

Na konci dvouletého projektu zabývajícího se sociál-
ní problematikou v ORP Mladá Boleslav bychom si 
velmi přáli, aby se v ORP Mladá Boleslav:
• komunitně plánovalo pro celé ORP,
• byla definována a vytvořena optimální síť sociál-

ních služeb,
• bylo zajištěno spravedlivé a solidární kofinancová-

ní sociální oblasti 
• a byla vytvořena platforma spolupráce v sociální 

oblasti.

Nové chodníky v Dolních Stakorách

Obec Dolní Stakory získala z Integrovaného regio-
nálního operačního programu dotaci přes MAS 
ve výši 209 073 Kč na výstavbu nových chodníků 
za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. 

V rámci realizace projektu byly vybudovány po-
dél silnice III. třídy číslo 2768 dva úseky chodníků 
o celkové délce 118,2 metru a šířce 1,5 metru. 
Chodníky jsou přizpůsobeny osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

Díky realizaci projektu došlo k bezbariérovému 
zpřístupnění zastávky veřejné hromadné dopravy, 
napojení cesty pro pěší na dříve vybudovaný osvět-
lený přechod pro chodce a napojení objektů ob-

čanské vybavenosti obce Dolní Stakory (obecní úřad 
a mateřská škola). 

Vybudované chodníky výrazně přispěly k bezpeč-
nému a bezbariérovému pohybu chodců. 

Sociální služby v ORP Mladá Boleslav
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Sociální služby v ORP
Mladá Boleslav

Analýza a hodnocení
současného stavu

SRPEN 2019

Sociální služby v ORP Mladá Boleslav
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006602

O našich partnerech
Komunitní centrum Spokojený Svět

V lednu 2019 zahájilo činnosti Komunitní centrum 
Bakov nad Jizerou, které je podpořeno z Operačního 
programu zaměstnanost a z Integračního regionální-
ho operačního programu na základě výzvy vypsané 
MAS Boleslavsko.

Základní myšlenkou projektu bylo zajistit poskyto-
vání základního sociálního poradenství tak, aby se 
stalo součástí základní infrastruktury a služeb města. 
Projekt také nastartoval komunitní život ve městě, 
včetně spolupráce jednotlivých neziskových organiza-
cí. Jednou z klíčových aktivit je komunitní práce s jed-
notlivými cílovými skupinami a prohlubování spolu-
práce mezi aktéry komunitního života ve městě.

V komunitním centru se věnujeme pravidelným 
aktivitám:
Jóga pro seniory – každé úterý od 10:00 hod. probí-
hají lekce, jedná se o komplexní cvičení, díky kterému 
si protáhnete všechny části těla, zrelaxujete a dobije-
te energii.

Senioři v pohybu – pravidelná 
setkání seniorů probíhají buď 
v prostorách KC, nebo občas 
zajdeme do cukrárny na něco 
dobrého, jindy vyrazíme na pro-
cházku či výlet. 

Pohádky pro děti – každý měsíc je připravena pohád-
ka pro nejmenší.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Dobrovolníci – tvořena nadějnými mladými žáky ZŠ, 
kteří nechtějí jen nečinně mrhat časem, rádi se zapo-
jují do aktivit Komunitního centra, ať už to byla akce 
Ukliďme Česko – Ukliďme Bakov, přednáška na téma 
Zero Waste, beseda Jak se žije nevidomým, ale také 
akce jako revitalizace zahrady KC. Smyslem je aktivní 
trávení volného času, navazování nových sociálních 
vazeb a možnost naučit se novým dovednostem.

Filmové večery – každý měsíc mohou návštěvníci 
zhlédnout něco z filmotéky festivalu Jeden svět. Filmy 
zprostředkovávají nejpalčivější témata, která jsou 
v současné době nejvíc diskutována. 

Posezení nad biblí u kávy a čaje v režii farářky Kate-
řiny Havelkové. 

Hudební večery – pravidelná setkání s kytaristou 
a zpěvákem Patrikem Dvořákem. Jeho vystoupení 
jsou tím pravým pro všechny, kteří milují českou tvor-
bu od starších vypalovaček až po současné hity. Kaž-
dý si přijde na své.

Hudební dílničky pro děti – sezonně laděná odpole-
dne, kde si děti vyzkouší různé hudební nástroje 
a procvičí si motoriku s důrazem na rytmizaci. Dílnič-
ky jsou připravovány ve spolupráci s RC Bakovánek.

Sociální poradenství 
Komunitní centrum neslouží jen k obohacení kul-

turního života, ale také nabízí sociální poradenství 
všem, kteří ho potřebují. Každé pondělí od 13:00 
do 15:00 hodin je v kanceláři Komunitního centra 
k dispozici naše sociální poradkyně Bc. Tereza Kulíko-
vá, která vám zcela bezplatně poradí s řešením vše-
možných nepříznivých sociálních situací, případně 
vám pomůže zkontaktovat příslušného poskytovate-
le sociálních služeb.

Všechny akce Komunitního centra můžete sledovat 
na Facebooku:
https://www.facebook.com/pg/kcspokojenysvet/ 
a na webových stránkách: www.spokojeny-svet.cz.

V případě jakéhokoli dotazu můžete využít emailové 
adresy: kcbakov@spokojeny-svet.cz
nebo telefonu: 607 776 382.

Kromě pravidelných akcí pro různé cílové skupiny 
připravujeme jednorázové akce, jako je Restaurant 
day – den plný jídla a pití s atrakcemi pro děti, Lampi-
onový průvod pro děti a rodiče – se stezkou odvahy 
a výrobou lucerniček, Vánoční jarmark nebo Maso-
pustní odpoledne. 

Jsem velmi ráda, že se realizačnímu týmu podařilo 
vytvořit místo, kde se lidé potkávají, kde se mohou 
věnovat různým aktivitám nebo si jen popovídat, kde 
se mohou něco naučit nebo se poradit. Věřím, že ko-
munitní centra jsou přínosem pro ty občany, kteří 
jsou aktivní a kteří mohou přinést něco i druhým.

Mgr. Jana Štěpánová ředitelka 

Dobrovická muzea
V květnu 2020 tomu bude 10 let, kdy Dobrovická 

muzea otevřela své jedinečné expozice. Nacházejí  se 
v areálu bývalého hospodářského dvora z 16. století 
a pod jednou střechou spojují muzea cukrovarnictví, 
lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. Muzea 
dosud navštívilo více než 140.000 návštěvníků. A co 
by to bylo za výročí bez oslavy? Otevřou se brány mu-
zeí, připraven bude zábavný program, jehož vyvrcho-
lením bude Muzejní noc.

V současné době nabízí muzea návštěvníkům ne-
jen tři stálé muzejní prohlídkové okruhy, ale i sezonní 
hit – exkurze do cukrovaru a lihovaru společnosti 
Tereos TTD, a. s. Pro školy a zájmové skupiny jsou 
připraveny stálé i tematické výukové programy, 
pro širokou veřejnost krátkodobé výstavy a kulturní 
akce.

Výběr z kalendáře akcí:
Exkurze do cukrovaru – dle řepné kampaně 
(cca do 8. 1. 2020), exkurze do lihovaru dle sirobové 
kampaně (leden – červenec) – nutné objednání předem 

3. 1. – 1. 3. 2020 Strašidelná výstava – něco pro odvážné 
děti a statečné rodiče
18. 3. – 14. 6. 2020 – výstava „Živá Amazonie“ – příroda 
a obyvatelé na dosah ruky

23. 5. 2020 – 10. výročí Dobrovických muzeí – oslavy 
s mnoha překvapeními

22. – 23. 8. 2020 – Ukázková silnice RC modelů TRUCK 
– setkání s modely stavební a dopravní techniky 

10. 10. 2020 – Cukrové slavnosti – Sladký jarmark – 
zahájení exkurzí na 190. cukrovarnickou kampaň
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Otevřeno celoročně 7 dní v týdnu (9–12, 13–17 h),
kromě 24. – 25. 12., 31. 12. a 1. 1.

Kontakt:
Dobrovická muzea, o.p.s.
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství
a města Dobrovice
Palackého náměstí 2, Dobrovice
tel. +420 326 374 211, +420 725 871 072
e-mail: muzeum@tereos.com
 www.dobrovickamuzea.cz

Město Dobrovice leží na jižním svahu kopce Chlum 
asi 6 km od Mladé Boleslavi. První písemná zmínka 
pochází z r. 1249, na město byla povýšena r. 1558 zá-
sluhou jejího majitele Jindřicha z Valdštejna. Ten také 
nechal ve městě vystavět zámek a kostel sv. Bartolo-
měje. Jeho syn Henyk městu věnoval renesanční rad-
nici, která slouží svému účelu dodnes. Z ochozu věže 
radnice je pěkný výhled na město. Zámek byl v r. 1831 
přestavěn novými majiteli z rodu Thurn-Taxisů 
na cukrovar. V současné době je to nejstarší a záro-
veň největší a nejmodernější cukrovar u nás. Z boha-
té výzdoby zámku je dnes k vidění pouze kazetový 
strop z tanečního sálu, který je instalován na radnici 
v obřadní síni. V letních měsících ocení návštěvníci 
města koupaliště, které pochází z 30. let minulého 
století a nachází se v nádherném přírodním areálu. 
Dobrovice je již 70 let pořadatelem přehlídky amatér-
ských divadelních souborů Pojizerské hry. 

Nově zrekonstruovaný hospodářský dvůr z 16. sto-
letí nyní tvoří komplex Dobrovických muzeí, která jin-
de v naší zemi nenajdete. Jedná se o muzeum cukro-
varnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. 
Spolu s revitalizovaným náměstím jsou chloubou 
města a k návštěvě přímo vybízejí.

Významnou historickou památkou je také kostel 
sv. Václava v místní části Sýčina, který upoutá svými 
třemi věžemi. Na místním hřbitově je rodinná hrobka 
Thurn-Taxisů, někdejších majitelů panství a zaklada-
telů cukrovarnictví. V kostele pořádá sdružení Kostel 
Sýčina koncerty duchovní hudby.

V místní části Chloumek se nachází hájovna, kde 
pobýval u svého bratra Bedřich Smetana. Nedaleko 
hájovny je také Smetanova vyhlídka, odkud je z kopce 
Chlum krásný výhled do okolní krajiny. Náměty pro 
své Ostře sledované vlaky našel v Dobrovici také Bo-
humil Hrabal, který se na místním nádraží za války 
učil na výpravčího.

Dobrovice
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Ochotnický spolek Dobrovít
Ochotnický spolek Dobrovít patří mezi nejstarší 

ochotnické spolky v Čechách. Byl založen roku 1833 
v době vrcholícího národního obrození dobrovickými 
měšťany, vedenými krejčím Josefem Seemanem, zed-
nickým mistrem Františkem Vomáčkou a pomocní-
kem ranhojiče Hynkem Kapičkou. Poprvé hráli pro 
zámecké panstvo, ale o rok později již hráli v češtině 
pro své sousedy. A hrajeme jim dodnes. V roce 2019 
má dětský soubor 18 členů z toho 4 děti nad 15 let. 
Dospělý soubor pracuje v počtu 15 aktivních členů 
a pod laskavým dozorem 11 čestných členů. Mládež-
nická odnož Binec má 8 členů. Každý rok nacvičíme 
jednu pohádku, představení pro širokou veřejnost 
a jedno představení pro „speciální skupinu“. Vše je 
směřováno na měsíc květen, kdy se konají Pojizerské 
hry. V roce 2020 budou mít číslovku 72.

Pojizerské hry byly založeny roku 1949 z popudu 
Karla Manna, Františka Pavlase a Míly Fadrhonse jako 
festival mladoboleslavských ochotnických souborů. 
Od toho název Pojizerské hry. Konají se nepřetržitě, 
vždy v Dobrovici, pouze jednou se konaly v Mladé Bo-
leslavi. Festival je již roky nesoutěžní. Částečně pomi-
nula i tradice souborů jen z Mladoboleslavska, zveme 
přátele z různých koutů republiky. Sami k nim zajíždí-
me hrát výměnná představení, ale hrajeme i v mís-
tech, kde žádný spolek není, jen tam žije divadlo. Sta-
věli jsme kulisy na hradu Bezděz, na zřícenině 

Zvířetice, ale i na zámku v Kosmonosích. V Dobrovici 
se divadlo stále hraje a doufejme, že se hrát stále 
bude. Je nám to umožněno díky podpoře města Dob-
rovice a všem nám nakloněných sponzorů. Patří jim 
poděkování. Někdy se nám podaří získat i finanční 
prostředky z jiných zdrojů. V příštím roce věříme 
ve vypsání dotačních titulů, které nám umožní rozvi-
nout činnost či obnovit něco ze světelného parku 
v divadle v Dobrovici. 

Olga Dočekalová, OS Dobrovít 

Na radnici si můžete prohlédnout obřadní síň s ka-
zetovým stropem nebo můžete vystoupat na věž, od-
kud je pěkný výhled na město i okolí. 

Naše baráčnická obec uskuteční v sobotu 8. 12. 2019 
v pořadí již 93. valné volební zasedání od svého vzni-
ku v roce 1927. Toto zasedání proběhne v restauraci 
„U Janka“ v Kosmonosích (bývalá restaurace Kosmos). 
Na toto zasedání zveme nejen baráčníky ostatních 
baráčnických obcí, ale i zájemce o spolkovou činnost. 
Rádi bychom mezi sebou uvítali především mladé zá-
jemce, kterým jsme schopni poskytnout prostor pro 
jejich smysluplnou činnost a jejich zájmy.

Naše obec v minulém roce uspořádala v restauraci 
FORUM poslední sobotu v lednu Baráčnický ples. 
Jedná se u nás o tradiční záležitost, a tak plánujeme 
jeho uspořádání i v roce 2020, konkrétně 25. ledna 
od 20:00 hodin. Místo konání by mělo být stejné, 
tj. restaurace FORUM. Samozřejmostí je bohatá tom-
bola a slavnostní nástup v krojích.

Dále se jako činovníci baráčnické župy budeme po-
dílet na uspořádání „Staročeského bálu“, který se 
uskuteční dne 7. 3. 2020 od 20:00 hodin v Domě kul-

tury v Mladé Boleslavi. K tanci a poslechu bude hrát 
kapela „Levou rukou band“, která hrála i na minulém 
plese a velmi se líbila. Součástí plesu bude opět bo-
hatá tombola. Ples bude zahájen slavnostním nástu-
pem krojovaných baráčníků a předtančením České 
besedy, kterou zatančí několik kolon baráčníků. 
Na oba plesy jsou všichni zájemci srdečně zváni, vždy 
se jednalo o velice zdařilou prezentaci zvyků našich 
předků provedenou v současné režii. 

Baráčníci mají snahu udržovat staré tradice ve spo-
lečnosti, pečovat o své kroje, které jsou také součástí 
odkazu našich předků. Některé obce mají taneční 
soubory, které prezentují Českou besedu, Moravskou 
besedu, krajové tance atp. Historii uchováváme pře-
devším v kronikách obcí a žup. To jen krátce na připo-
menutí.

Rychtář baráčnické obce Kosmonosy
Bc. Václav Faix

Sdružená obec baráčníků KOSMONOSY

Návštěvu si můžete domluvit v informačním centru 
v Dobrovici, na tel.: 326 398 191.

Blanka Mulačová, Informační centrum Dobrovice
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Obec Obruby
Naše obec se nachází přibližně 15 km severový-

chodně od Mladé Boleslavi, která je jejím okresním 
městem, směrem na Jičín při silnici I. třídy (č. 16). 
Obec leží mezi dvěma místními centry, Dolním Bou-
sovem a Kněžmostem, v nichž má také základní vyba-
venost. Hlavní dominantou naší obce je pískovna, 
která se rozkládá mezi obcí Obruby a Rohatskem. Ži-
vot v naší obci se nijak neliší od ostatních v okolí, 
máme zde dva místní spolky, FK Obruby a SDH Obru-
by, které pomáhají obci pořádat kulturní a jiné akce. 
Obec se na oplátku snaží tyto spolky finančně podpo-
rovat, jako třeba výkupem pozemků pod fotbalovým 
hřištěm, kde již dlouhá léta působí FK Obruby. Našim 
hasičům pomáháme především materiálně, ale také 
zasíláme finanční prostředky na činnost spolkům.

Obec pořádá každoroční Masopustní průvod, 
na který zveme také děti z Dětského domova Krnsko. 
V příštím roce budeme pořádat již 20. ročník. Pokud 
se jedná o občanskou vybavenost, najdete v naší obci 
poštu, obchod, restauraci a školku. Školka má v sou-
časnosti kapacitu 23 dětí, ale již od příštího roku se 
kapacita bude zvyšovat o 29 dětí. Na školku se nám 
podařilo získat dotaci na projekt ,,Zvýšení kapacity 
Mateřské školy v obci Obruby“, který je spolufinanco-
ván Evropskou unií. Celá akce by měla být dokončena 
v příštím roce. Z dotací se mám v obci také podařilo 
vybudovat dětské hřiště, opravit místní komunikace, 

zateplit budovu obchodu a MŠ, nakoupit kompostéry 
pro naše občany, opravit chodníky a opravit budovu 
obecního úřadu. 

Hodně se toho u nás udělalalo, ale ještě nás toho 
hodně čeká. Máme připraveno několik projektů, které 
bychom rádi dotáhli dokonce nebo alespoň začali 
v tomto volebním období. Připravujeme rekonstrukci 
požární zbrojnice s přístavbou, rekonstrukci čerpací 
stanice pro vodovod Obruby, který zásobuje také okol-
ní obce Obrubce, Malobratřice a Přepeře. Naše obec je 
vlastníkem a provozovatelem tohoto vodovodu. Také 
nás čeká rekonstrukce veřejného osvětlení a příprava 
dokumentace pro odkanalizování obce. Je toho oprav-
du hodně, co by naše obec a občané potřebovali.

Miroslav Dufek, starosta obce Obruby

V letošním roce se u nás na Velikonoce uskutečnil 
již 29. ročník řehtání dospělých hasičů, dále byly 
uskutečněny dva zájezdy, jeden celodenní do Kutné 
Hory (s průvodcem, obědem a s návštěvou památek 
a také zdejšího pivovaru), druhý pak do Čertovin 
a do skanzenu v Hlinsku. Jako další akce se u nás 
uskutečnil Food festival i se soutěží Master Chef, akce 
pletení z pedigu a výroba vánočních věnečků, a to ne-
jen pro ženy a dívky, dále jsme obnovili čaje o páté, 
kdy se snažíme buď o večer s hudbou, nebo se zajíma-
vým povídáním. V neposlední řadě nesmím zapome-
nout na další naši dlouholetou akci, a to na Vánoční 
setkání u stromečku, kdy jsou dopoledne na Štědrý 
den připraveny pro děti do 10 let dárky. Celá akce je 
i s hudebním doprovodem, kdy se sejdeme, zazpíváme 
si, dáme svařáček nebo čaj a trochu se připravíme 
na Štědrý večer. Jako další akce se u nás uskutečnil již 
28. ročník dětského tábora, turnaj v pexesu, ve stol-
ním tenise, dětský den, taneční zábava pro dospělé, 
maškarní bál pro děti, návštěva zdravotníků z Červe-
ného kříže s ukázkou první pomoci, akce „Ukliďme 
Česko“, stavění májky a pálení čarodějnic, pouštění 
draků s pečením, hasičský ples. Ke konci roku pořá-

Obec Vinařice

dáme ještě pochod s opékáním buřtů a mnoho další-
ho. U nás se pořád něco děje, a proto se tu lidé cítí být 
doma.

V roce 2020 se uskuteční již 30. ročník Velikonoční-
ho řehtání, budou opět nějaké zájezdy (první na jaře 
na Moravu do vinných sklepů), opět budou pokračo-
vat akce pro děti, tábor a další již zažité akce.

Jiří Kohout, starosta obce Vinařice
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Historický den na Zvířeticích
V sobotu 7. září 2019 pořádal soubor Furiant z Malé 

Bělé za finančního přispění Nadačního fondu Škoda 
Auto, ve spolupráci s městem Bakov nad Jizerou a In-
formačním centrem Zvířetice další ročník Historické-
ho dne. Počasí sice moc nepřálo, ale nepršelo. Pro-
gram byl bohatý a svištěl v rychlém tempu a bez 
přestávek se na nádvoří hradu střídala hudba, šerm, 
tanec, biče, kat, ale i střelba z luku.

V první řadě však na něj zavítali koně, kteří přivezli 
na hrad šlechtu. Ta byla pánem Haškem ze Zvířetic 
řádně uvítána, jakož i prostý lid. Ten si mohl vyzkoušet 
i své kejklířské umění při zkoušení žonglování či točení 
talířem na tyčce. Před hradem pak bylo možné si po-
hladit ochočená zvířata nebo si k nim vlézt do ohrád-
ky, což se líbilo nejen dětem, ale i dospělým. Taková 
vycházka s kozičkou či poníkem byla samozřejmostí 
a nakrmit králíky tváří v tvář bylo také fajn.

A tak sice mohlo být slunečněji a tepleji, přesto se 
akce povedla a je potřeba poděkovat všem, kteří se 
na jejím zdárném průběhu podíleli. V prvé řadě účinku-
jícím, kterými byli: šermířská skupina Fratres in armis, 
tanečnice a tanečníci Villanella, orientální tanečnice 
Shareefa, dobová muzika Rebule, kejklíři z Pardubic 
a v neposlední řadě slečna Pelikovská a „náš“ Jerry. 
Pak také děkujeme za ozvučení Fandovi a Pavlovi, 
panu Faktorovi za prostranství před hradem a zázemí, 
panu Hladíkovi ze stáje Kateřina Hrdlořezy za koně 
a nakonec směle poděkujeme i sobě, protože, ač se 
to možná nezdá, tak s tím je vážně dost práce. Tímto 
díky i vám všem, kteří jste si na středověk udělali čas 
a přišli nás podpořit. 

Přehled akcí Folklorního souboru Furiant 
v roce 2019 
 6. 1. Tříkrálová obchůzka po Malé Bělé (pořádal 

Furiant)
 26. 1. Vystoupení na baráčnickém plese 

v Kosmonosech
 16. 2. Masopust Malá Bělá (pořádal Furiant)
 23. 2. Masopust Veselá u Mnichova Hradiště
 9. 3. Masopust Bítouchov
 17. 3. Dětský ples v Nové Vsi (podařadatel 

Furiant)
 30. 3. Baráčnický ples „náš“ – Nová Ves
 6. 4. Velikonoční jarmark Dolní Krupá
 14. 4. Velikonoční jarmark Bakov nad Jizerou 

a Kněžmost
 20. 4. Hrad Křivoklát
 30. 4. Čarodějnice v Malé Bělé
  (pořádal Furiant)
 1. 5. Recesistický 1. máj v Žehrově – celý autobus
 11. 5. Březno – vystoupení na baráčnické 

akci

 18. 5. Brandýs nad Labem – vystoupení 
na baráčnické akci

 25. 5. Účast na celorepublikovém 
baráčnicím sjezdu – celý autobus

 11. 6. Dřevčice – vystoupení pro seniory
 29. 6. Folklorní festival Bakov nad Jizerou
 5.–7. 7. Chorvatsko Daruvar a okolí
 20. 7. Lhotka u Mělníka
 15. 8. Polsko – Chojnow –reprezentace 

města Mnichovo Hradiště
 31. 8. Dětský den Malá Bělá 

(Furiant spolupořadatelem)
 7. 9. Historický den na hradě Zvířetice 

(pořadatel Furiant
 14. 9. Dožínky skanzen Přerov nad Labem 

– celý autobus, v podvečer Trenčín (část obce 
Bakov nad Jizerou) – baráčnická slavnost

 15. 9. Bělá pod Bezdězem – posvícení
 27. 9. Vystoupení pro Spokojený domov 

– Veselá u Mnichova Hradiště
 27. 10. Připomínka státního svátku 

(pořadatel Furiant)
 10. 11. Vystoupení Bakov nad Jizerou – 

Vinotéka
 16. 11. Retrodiskotéka – sametová 

(pořadatel Furiant)
 29. 11.–1. 12. Chorvatsko – vystoupení – Lukovo
 1. 12. Malý betlém v Bakově na náměstí
 7. 12. Velká Mikulášská nadílka na hradě 

Zvířetice (Furiant spolupořadatel)

A co nás ještě čeká:
 21. 12. Velký živý betlém malá Bělá (Furiant 

pořadatel)
 28. 3. 2020 Dvacátý baráčnický ples



se koná VÁNOČNÍ VÝSTAVA s doprovodným programem.

Výstava je doplněna ukázkami uměleckých řemesel, možností nakoupení vánočních dekorací a dárků a občerstvením.
V průběhu konání výstavy je možné pořídit rodinné vánoční fotografie.

Vstupné 75,- Kč Snížené vstupné 50,- Kč
/děti do 15 let, důchodci, ZTP, ZTTP/

Možnost komentované prohlídky pro větší skupinu.
Prosím objednávejte předem na tel.: 606 624 124

Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s pořizováním fotografií a nahráváním Vaší osoby. Děkujeme za pochopení.
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Komunitní centrum Spokojený Svět, z. ú.

19. 12. 2019 09:00 Senioři v pohybu

19. 12. 2019 16:00 Biblické hodiny

Bakov nad Jizerou – vybrané akce města

20. 12. Vánoční koncert Báry Basikové – „Radnice“
21. 12. Živý betlém na Malé Bělé – ve spolupráci 
s Osadním výborem Malá Bělá, Baráčníky Malá Bělá 
a tanečním souborem Furiant – před budovou osad-
ního výboru

Kalendář akcí Dobrovice

21. 12. 2019 16:00 hod.
„Rybova mše vánoční“ – pěvecké sbory Dobrovan 
a Hlahol Nymburk s instrumentálním doprovodem
26. 12. 2019
Vánoční cukrování a večerní exkurze v Dobrovických 
muzeích

se koná VÁNOČNÍ VÝSTAVA s doprovodným programem.

Výstava je doplněna ukázkami uměleckých řemesel, možností nakoupení vánočních dekorací
a dárků a občerstvením.

V průběhu konání výstavy je možné pořídit rodinné vánoční fotografie.

otevírací doba

Vánoční výstavu pořádá Kreativní centrum Hrnčířského dvora ve Zvířeticích, z. ú..


