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Finančně nás vedle našich partnerů podporuje:

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 příleži-
tostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměst-
navatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování 
a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci 
veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spo-

lupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, 
sociálního začleňování a veřejné správy.

V minulém roce byla z OP Z vyčerpána celá alokace 
a doposud nebyla vyhlášena další výzva. Na progra-
mové období 2014–2020 měla MAS Boleslavsko sta-
novenou alokaci z OP Z na 8,385 mil. Kč, a podpořila 
tak 9 projektů celkem za 8 mil. Kč.

Výzva MAS č. Název výzvy Finanční alokace celkem

01. Zaměstnanost I. 1 257 000,00 Kč
02. Prorodinná opatření I. 2 516 000,00 Kč
03. Dostupné a kvalitní sociální služby I. 2 096 000,00 Kč
04. Podpora sociálního podnikání I. 2 516 000,00 Kč
05. Dostupné a kvalitní sociální služby II. 2 096 000,00 Kč
06. Zaměstnanost II. 1 257 000,00 Kč
07. Prorodinná opatření II. 1 214 000,00 Kč
08. Prorodinná opatření III. 3 301 707,50 Kč

Seznam vyhlášených výzev za programové období 2014–2020 

Vážení a milí čtenáři,
místní akční skupina MAS Boleslavsko, jejíž hlavním 

posláním je rozvoj a podpora regionu Mladoboleslav-
ska, vám přináší zprávy o své činnosti v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) i o dalších svých aktivitách konaných v souladu 
se zakladatelskou listinou a statutem MAS Boleslavsko. 

O tom, jaké výzvy byly při realizaci Strategie CLLD 
vypsány, jaké projekty byly podpořeny a jak se díky 
realizaci SCLLD rozvíjí náš region, vás podrobněji in-
formují mé kolegyně na dalších stánkách tohoto 
zpravodaje. Programové období 2014–2020 končí 
a před námi jsou opravdu poslední výzvy. Následovat 
budou realizace projektů, včetně jejich evaluace.

Současně byly zahájeny přípravy na novém progra-
movém období. Byla podána žádost o standardizaci, 
která je nezbytnou podmínkou pro přípravu a realizaci 
nové strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem spolupra-
cujícím starostům, kteří zajistili souhlas s územní pů-
sobností naší MAS v jejich obci. Díky takovému roz-
hodnutí ze strany obcí se mohou nejen partneři MAS 

Boleslavsko, ale i další subjekty z daných obcí ucházet 
o dotace prostřednictvím realizace naší SCLLD.

Dovolte mi, abych na tomto místě vyjádřila podě-
kování všem zaměstnancům a spolupracovníkům 
MAS Boleslavsko, kteří jednají s řídícími orgány – jed-
notlivými ministerstvy, s potenciálními žadateli, při-
pravují veškeré administrativní kroky nezbytné pro 
realizaci SCLLD, zajišťují jednání všech orgánů MAS – 
Valné hromady, Programového výboru, Výběrové ko-
mise i Monitorovacího výboru. Další nemenší dík pa-
tří i všem partnerům MAS Boleslavsko a mezi nimi 
speciální díky všem těm, kteří jsou členy některého 
z orgánů MAS Boleslavsko a kteří se tak přímo podílí 
na fungování MAS. Jsou to oni, kdo rozhodují o vy-
psání výzev, alokaci jednotlivých opatření, hodnotí 
a vybírají došlé projekty, rozhodují o jejich podpoře, 
kontrolují průběh celého procesu. 

Závěrem mi dovolte popřát naší MAS Boleslavsko 
hodně štěstí a dostatek energie i lidského potenciálu 
i v následujícím období. 

Mgr. Jana Blechová, ředitelka MAS Boleslavsko
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
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Podpořené projekty v OP Zaměstnanost

Spokojený svět – příměstské tábory
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009320
žadatel: Spokojený svět z.s.
CZV projektu: 631 375 Kč

Anotace projektu:
Žadatel v rámci projektu zorganizuje příměstské 

tábory zaměřené na pobyt dětí v přírodě, děti se 
v rámci aktivit seznámí s lesem a přírodou, naučí se 
pečovat o koně a základům jezdeckého sportu. Cílem 
je zabezpečit rodičům atraktivní zabezpečení dětí 
po dobu letních prázdnin, kdy mají rodiče pracovní 
povinnosti, dalším cílem je naučit děti blízkému vzta-
hu k přírodě, ukázat jim, že existují jiné aktivity než 
sledování televize a hraní počítačových her, naučit je 
vztahu ke zvířatům a přírodě.

RC Bakovánek – příměstské tábory
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009326
žadatel: Rodinné centrum Bakovánek, z. s.
CZV projektu: 670 625 Kč

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na konání příměstských táborů 

v Bakově nad Jizerou a okolí po dobu jarních a letních 
prázdnin. Pro děti je připraven program plný sportov-
ních, výtvarných, přírodovědných a dalších táboro-
vých aktivit. Celým týdnem děti provází celotáborová 
hra a uprostřed týdne se děti se svými vedoucími vy-
dávají na výlet. V létě se děti loučí táborákem a spa-
ním pod širákem či ve stanech. Rodičům odpadá sta-
rost, jak vyřešit zajištění péče o děti v době, kdy oni 
pracují, děti však mají ještě prázdniny.

Program podpory lokální zaměstnanosti na úze-
mí MAS CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010209
žadatel: VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
CZV projektu: 1 229 862,50 Kč

Anotace projektu:
Předkladatel VOLONTÉ Czech, o.p.s. (Volonté je 

i Žadatelem) spolu s partnerskou 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 zaměst-
nanosti pro minimálně 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.

Komunitní centrum Bakov nad Jizerou
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010215

žadatel: Komunitní centrum Spokojený svět, z. ú.
CZV projektu: 1 997 000 Kč

Anotace projektu:
Cílem projektu je vytvořit funkční komunitní cent-

rum v Bakově nad Jizerou, a to na základě spolupráce 
s několika neziskovými organizacemi, které se dlou-
hodobě věnují aktivitám pro CS. V rámci projektu by 
mělo dojít k zajištění základního sociálního poraden-
ství, které je v místě realizace projektu poskytováno 
nedostatečně, ke koordinaci a spolupráci zapojených 
subjektů, zefektivnění jejich práce a vytvoření aktivit 
pro CS, po kterých je poptávka, ale které zde nejsou 
prozatím zajišťovány.

Equilibro – příměstské tábory
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011108
žadatel: Equilibro, z.s.
CZV projektu: 533 125 Kč

Anotace projektu:
Příměstské tábory nabízí způsob, jak zajistit dětem 

hlídání a zajímavý program na celý den, zatímco jsou 
rodiče v zaměstnání. Děti se na táboře rozvíjejí, věnu-
jí se různorodým činnostem, baví se a jejich rodiče se 
bez omezení mohou věnovat pracovním povinnos-
tem. Na podporu těchto rodičů se žadatel rozhodl 
uspořádat cyklus příměstských táborů. Program tá-
bora je zaměřen na kontakt s koňmi, přírodou, život-
ním prostředím v blízkém okolí, pohyb a tvořivost.

O prázdninách se nenudíme!
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015856
žadatel: Veselá věda z. ú.
CZV projektu: 990 000 Kč

Anotace projektu:
Projekt poskytuje podporu rodičům a osobám pe-

čujícím o děti ve věku 6–15 let při zajištění péče o děti 
v exponovaných prázdninových termínech, ve kterých 
se rodiče nemohou sami postarat o zajištění hlídání 
svých potomků. Po dobu tří let tak bude pro děti rea-
lizováno v období letních prázdnin celkem 18 turnusů 
příměstských táborů. Rodiče díky tomu nebudou li-
mitováni na trhu práce a nebude omezován jejich ka-
riérní růst. Pro děti je připraven bohatý volnočasový 
program pod vedením.

Příměstský tábor v muzeu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015936
žadatel: Dobrovická muzea, o.p.s.
CZV projektu: 615 242,50 Kč
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Anotace projektu:
V rámci projektu Příměstský tábor v muzeu budou 

realizovány tři turnusy příměstských táborů po dobu 
tří let, určených pro děti a mládež z Dobrovice a blíz-
kého okolí. Místem realizace jsou Dobrovická muzea 
(areál bývalého hospodářského dvora z 16. st.). Cílo-
vou skupinou jsou rodiče a pečující osoby o školní 
děti ve věku od 5 do 15 let. Projekt má za úkol zajistit 
služby – péči o děti v době školních prázdnin.

Příměstské tábory s Tymiškou
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015954
žadatel: Soukromá mateřská škola TYMIŠKA, o.p.s.
CZV projektu: 573 110 Kč

Anotace projektu:
Cílem projektu je zlepšení nabídky cenově dostup-

ného a kvalitního zařízení a služeb péče o děti za úče-
lem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnad-
nění slučitelnosti pracovního a soukromého života. 
Díky realizaci projektu budou moci pečující osoby být 
v pracovním procesu i v době letních prázdnin.

Příměstské tábory Bakov nad Jizerou
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015959
žadatel: Spokojený svět z.s.
CZV projektu: 714 950 Kč

Anotace projektu:
Žadatel má zkušenosti s realizací příměstských tá-

borů, o které je mezi rodiči velký zájem, a má v úmys-
lu rozšířit nabídku příměstských táborů nejen 
na dobu letních prázdnin, ale i v době jarních a pod-
zimních prázdnin. Letní prázdniny, ale i kratší jarní 
nebo podzimní prázdniny, jsou pro mnohé zaměstna-
né rodiče velkým problémem, neboť nemají zajiště-
nou péči a smysluplnou činnost pro své děti. Zákon-
ná dovolená rodičů nepokrývá dobu, kdy je dítě 
ve škole, mají tak komplikace v zaměstnání.

Kontaktní osoba pro operační program OPZ: 
Bc. Tereza Kulíková,
tel: 607 848 831,
e-mail: kulikova@mas-boleslavsko.cz. 

IROP – Integrovaný regionální operační program

Cílem operačního programu IROP je umožnění vy-
váženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, 
zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění 
udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Z celého programového období 2014–2020 zbyla 
v operačním programu IROP na letošní rok částka  
4 688 226 Kč. Celá bude použita na podporu infra-
struktury mateřských a základních škol v Opatření 
O5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR však byly 
veškeré síly vedení škol směřovány do organizace 
výuky ve ztížených podmínkách, a realizace nových 
projektů byla odložena.

Další výzva IROP bude proto vyhlášena až v roce 
2021.

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

V současné době již intenzivně probíhá příprava 
nového programového období na roky 2021–2027. 
Podporovány budou následující oblasti:

• Bezpečnost v dopravě
• Infrastruktura pro cyklodopravu

• Revitalizace veřejných prostranství (tj. zelená infra-
struktura – vodě propustné povrchy, revitalizace 
brownfieldů apod.)

• SDH – JPO II, III a V (včetně umělých zdrojů požární 
vody v obcích)

• MŠ a zařízení typu dětské skupiny (zvyšování kvali-
ty podmínek v MŠ, nejen navyšování kapacit)

• ZŠ (odborné učebny) a rekonstrukce učeben neúpl-
ných škol (kabinety, zázemí pro komunitní aktivity)

• Infrastruktura pro sociální služby
• Revitalizace kulturních památek a UNESCO
• Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
• Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních 

knihoven
• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ru-

chu (odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení 
apod., značení regionálních a lokálních turistických 
tras)

Nová pravidla pro poskytování dotací zatím nejsou 
známa.

Kontaktní osoba pro operační program IROP:
Ing. Věra Marečková, tel: 702 097 109,
e-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz. 
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Program rozvoje venkova
Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obno-

va, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na ze-
mědělství. Podporuje také investice pro konkurence-
schopnost 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 spolu-
práce aktérů na místní úrovni.

V roce 2020 byla v Programu rozvoje venkova vy-
hlášena jedna výzva – Výzva č. 4, která zahrnovala 
všechna opatření neboli Fiche, které má MAS Bole-
slavsko ve svojí strategii.

Projekty podpořené ve Výzvě č. 4:

Název projektu Fiche Místo realizace Celkové způsobilé
výdaje projektu

Nákup zemědělského stroje F1 Obruby 260 000 Kč

Zhodnocení ubytovacího zařízení F2 Chudoplesy 840 490 Kč

Vybavení ordinace F2 Bakov nad Jizerou 826 400 Kč

Rozvoj podnikání v obci Dolní Stakory F2 Dolní Stakory 310 000 Kč

Zvýšení kvality vzdělávání a prostředí 
dětí v mateřské škole F5 Bakov nad Jizerou 749 716 Kč

Pořízení herních a edukačních prvků
na zahradu MŠ Bakov n. J. F5 Bakov nad Jizerou 229 900 Kč

Úprava zahrady MŠ Kosmonosy F5 Kosmonosy 998 934 Kč

Rozšíření prostor zahrady MŠ Dolní 
Stakory o nové herní prvky. F5 Dolní Stakory 246 260 Kč

Rekonstrukce sociálních zařízení 
1. stupně ZŠ Dobrovice F5 Dobrovice 1 000 000 Kč

Rozvoj kulturní činnosti na Dobrovicku F5 Dobrovice 498 880 Kč

Ke každé výzvě je vždy uspořádán seminář pro zá-
jemce a žadatele o dotaci a seminář pro příjemce 
dotace. Účast na seminářích je bezplatná.

Informace o termínu konání seminářů a prezentace 
z každého semináře jsou zveřejňovány na webových 

stránkách MAS Boleslavsko:
https://www.mas-boleslavsko.cz/vyhlasene-vyzvy.

Do konce programového období 2014–2020 ještě 
zbývá vyčerpat 2 394 973 Kč.

Číslo
Fiche Název Fiche Finanční alokace

Fiche 1 Rozvoj a modernizace zemědělských podniků 1 200 000 Kč

Fiche 2 Podpora podnikání na venkově 1 000 000 Kč 

Fiche 3 Využití společenského potenciálu lesů 500 000 Kč

Fiche 5 Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově 3 695 925 Kč

Výzva byla vyhlášena dne 9. 6. 2020, ukončení příjmu žádostí bylo 9. 9. 2020, celková alokace výzvy činila 
6 395 925 Kč.
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Harmonogram výzev 2021

V prvním čtvrtletí roku 2021 bude v Programu roz-
voje venkova vyhlášena výzva pro všechna opatření 
neboli Fiche, jejichž stručný popis uvádíme:

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 

Podporovány jsou základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech, konkrétně se jedná o tato 
opatření:
a) Veřejná prostranství v obcích,
b) Mateřské a základní školy,
c) Hasičské zbrojnice (pro JPO V),
d) Obchody pro obce,
e) Vybrané kulturní památky,
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven,
g) Stezky,
h) Muzea a expozice pro obce.

Jednotlivé Fiche jsou zveřejněny na webu MAS Bo-
leslavsko https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zada-
tele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv.

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

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

Jaké projekty mohou být podpořeny z Programu rozvoje venkova 
v roce 2021?

O přidělení dotace z Programu rozvoje venkova za-
znamenává naše místní akční skupina rostoucí zájem. 
Největší objem finančních prostředků byl dosud při-
dělen na obnovu a rozvoj mateřských škol a na čin-
nost zájmových spolků. Druhou nejvíce podpořenou 
oblastí je rozvoj podnikání v nezemědělských činnos-
tech jako např. projekční činnost, cukrářská výroba, 
poskytování ubytování, veterinární péče, činnost va-
haře či truhlářská výroba. Menší zájem o finanční 
podporu zatím projevili zemědělští podnikatelé. 

Kdo bude moci požádat o dotaci v příštím roce?
V roce 2021 plánujeme vyhlášení jedné výzvy 

na zbývající finanční prostředky z programového ob-
dobí 2014–2020 ve výši 2 394 972 Kč. Příjem žádostí 
o dotaci bude otevřen pro všechny Fiche.

Svoji žádost budou moci podat:

• zemědělští podnikatelé
– na stavby, stroje a technologie pro zemědělskou 

prvovýrobu
– dotace ve výši 50 %

• podnikatelé v nezemědělském sektoru ve vy-
jmenovaných oborech podnikání dle CZ-NACE 
– na stavební obnovu (přestavba, modernizace, 

statické zabezpečení) či novou výstavbu provo-
zovny, kanceláře či malokapacitního ubytovací-
ho zařízení (včetně stravování a dalších budov 
a ploch v rámci turistické infrastruktury, sporto-
viště a příslušné zázemí)

– na pořízení strojů, technologií a dalšího vybave-
ní sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup 
zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez pod-
kategorie G, vybavení, hardware, software)

– dotace dle velikosti podniku ve výši zpravidla 45 %
• vlastníci, nájemci nebo pachtýři PUPFL 

(Pozemek Určený k Plnění Funkcí Lesa) 
– na opatření k posílení rekreační funkce lesa 

(značení, výstavba a rekonstrukce stezek, vý-
stavba herních a fitness prvků)

– opatření k usměrňování návštěvnosti území 
(zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
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informačních tabulí a závor)
– opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení 

k odkládání odpadků)
– opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků 

lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)
– dotace ve výši 100 %

• obce, příspěvkové organizace zřízené obcí, škol-
ské právnické osoby, církve a neziskové organi-
zace
- na podporu základních služeb na venkově 

a na obnovu vesnic v níže uvedených oblastech
- dotace ve výši 80 %

a) Veřejná prostranství v obcích
– vytváření nebo rekonstrukce veřejných pro-

stranství (tj. náměstí, návsi, tržiště, navazující 
prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, 
hřbitova, železniční stanice a dalších objektů ob-
čanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví 
obce)

– úprava povrchů, osvětlení, oplocení a pořízení 
venkovního mobiliáře jako např. lavičky, stoly, 
stojany na kola, orientační mapy, úřední desky, 
informační tabule, plakátovací plochy, přístřešky 
do 25 m2

– pořízení solitérních prvků k dotvoření celkového 
charakteru prostranství – herní a vodní prvky 
(kašny, fontány, pítka, ptačí napajedla či koupadla)

b) Mateřské a základní školy
– investice do mateřských a základních škol nena-

vyšujících kapacitu zařízení
– rekonstrukce nebo rozšíření mateřské/základní 

školy i jejího zázemí a doprovodného stravovací-
ho a hygienického zařízení

– pořízení venkovního mobiliáře a herních prvků 
v případě mateřské školy

– pořízení technologií a dalšího vybavení mateř-
ské/základní školy či doprovodného stravovací-
ho zařízení

c) Hasičské zbrojnice
– investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic 

přímo souvisejících s výkonem služby jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V

– rekonstrukce nebo obnova či rozšíření hasičské 
zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, 
toalety)

– pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 
hasičské zbrojnice 

d) Obchody pro obce
– investice do obchodu zejména se smíšeným 

zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky)

– výstavba nebo rekonstrukce budov či stánků 
pro obchod i příslušného zázemí (šatny, umývár-
ny, toalety)

– pořízení technologií a dalšího vybavení pro ob-
chod, pojízdná prodejna (pořízení užitkových 
vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G) 
včetně technologií a dalšího vybavení

e) Vybrané kulturní památky
– obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dě-

dictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím 
venkova se rozumí nemovité památky uvedené 
ve veřejně dostupném Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
– investice do staveb a vybavení pro kulturní 

a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové 
a víceúčelové domy, společenské, koncertní a di-
vadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlov-
ny) včetně obecních knihoven

– rekonstrukce nebo obnova či rozšíření kulturní-
ho a spolkového zařízení i příslušného zázemí 
(šatny, umývárny, toalety) včetně obecních 
knihoven

– pořízení technologií a dalšího vybavení pro kul-
turní a spolkovou činnost včetně obecních 
knihoven

g) Stezky
– jsou podporovány projekty v oblasti veřejně pří-

stupných pěších a lyžařských stezek, hipostezek 
a dalších tematických stezek mimo území lesa

– výstavba nebo rekonstrukce a rozšíření pěších 
a lyžařských stezek, hipostezek a tematických 
stezek, jejich značení, směrové a informační ta-
bule či interaktivní prvky

– stavební výdaje související s danou stezkou – zři-
zování odpočinkových stanovišť, přístřešků, vý-
stavba herních a naučných prvků, fitness prvků, 
budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, 
zábradlí, úvaziště pro koně a případně další sta-
vební výdaje související s danou stezkou

h) Muzea a expozice pro obce
– rekonstrukce a obnova výstavních expozic a mu-

zeí s nabídkou místních kulturních a historických 
zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní 
a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu

– rekonstrukce, obnova či rozšíření budov a ploch 
pro realizaci výstavních expozic a muzeí i pří-
slušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

– pořízení technologií a dalšího vybavení pro reali-
zaci výstavních expozic a muzeí, zejména vý-
stavních vitrín, panelů, informačních tabulí, 
osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové 
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techniky (hardware i software) a zabezpečovací-
ho zařízení

Prostřednictvím naší MAS mohou být podpořeny 
pouze projekty, které mají místo realizace na úze-
mí MAS Boleslavsko, tj. v obcích: Bakov nad Jizerou, 
Bradlec, Březno, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dolní 
Stakory, Kolomuty, Kosmonosy, Nepřevázka, Obrub-
ce, Obruby, Řepov, Sukorady, Vinařice a Židněves.

Zájemci mohou své projektové záměry a přípravu 
žádostí o dotaci bezplatně konzultovat v kanceláři 
MAS.

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

Realizované projekty

Někdy na jaře 2019 jsem si úplnou náhodou pře-
četla článek ve zpravodaji Bakovsko o fungování MAS 
Boleslavsko a o možnosti poskytování dotací i malým 
podnikům.

Již delší dobu jsem cítila, že by bylo vhodné cukrár-
nu modernizovat, ale při rozmýšlení, co je to nejdůle-
žitější a do čeho je třeba investovat nejdříve, jsem si 
musela odpovědět, že ideálně vlastně do všeho, a tak 
se stále nic nedělo a vše zůstávalo jen v představách.

Nový nábytek jsme nemohli pořídit bez nové pod-
lahy, která v části prodejny chyběla. S kolegyněmi 
jsme zamilovaně pokukovaly po novém typu zmrzli-
nového stroje, který by byl tím pravým řešením pro 
nás a který by nám umožnil vyrábět stále čerstvou 
a skvělou zmrzlinu. A počet míst k sezení uvnitř i ven-
ku před cukrárnou a celkový komfort tohoto sezení 
již také zdaleka nevyhovoval. Ale k tomu, abychom se 
pustily do tak rozsáhlé a finančně náročné moderni-
zace, chyběla odvaha.

Proto jsem se rozhodla, že se na možnost podpory 
pro cukrárnu alespoň zeptám a zjistím, jaké jsou 
možnosti. V MASce, jak se zkráceně skupině také říká, 
mě dostala na starost Ing. Věra Marečková. Měla se 
mnou, jakožto s naprostým laikem, opravdu hodně 
práce. Děkuji jí tímto za velkou trpělivost, pečlivost 
a profesionalitu.

Uběhly téměř dva roky a dá se říci, že dříve pouhé 
přání a představa se staly skutečností. Z dotace se 
nám podařilo pořídit vysněný zmrzlinový stroj, byla 
položena nová podlaha a také jsme podstatně rozší-
řili počet míst k sezení nejen uvnitř, ale také venku 
před cukrárnou díky nově postavené terase s hez-
kým výhledem na náměstí. Terasa se stala oblíbeným 

Cukrárna U pavoučka – příběh modernizace naší cukrárny
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místem k posezení občanů i návštěvníků obce, zmrz-
lina si získala mnoho nových zákazníků pro svou vý-
bornou kvalitu a interiér cukrárny získal novou svěží 
atmosféru.

S uspokojením můžeme říci, že se projekt moder-
nizace cukrárny opravdu vydařil. Je jasné, že bez prá-

ce MAS Boleslavsko bychom podporu pro moderni-
zaci nejen nezískali, ale ani o ní nevěděli.

Děkujeme.
Jana Nastoupilová, majitelka

Příměstské tábory 2020

Letošní rok Spokojený svět, z.s., organizoval již 
III. ročník příměstských táborů pro děti, které se těší 
velkému zájmu. Oproti minulým ročníkům, kdy se 
jednalo o tábory s koňmi, se rozšířila nabídka o tema-
tické příměstské tábory.

Příměstské tábory s koňmi
Pro milovníky koní byly k dispozici čtyři turnusy. 

Zázemím pro ně byl areál Kynologického klubu, jenž 
skýtá naprosto perfektní podmínky pro aktivity 
s koňmi i další pohybové a výtvarné činnosti. Pro děti 
byl nachystán pestrý program. Táborem děti prová-
zeli koňští parťáci Soník a Moja. Soník coby zkušený 
táborový matador a Moja měla svou premiéru, ale 
i tak se zhostila svého úkolu na výbornou. 

Dopoledne bylo věnováno péči o koně, výuce zá-
kladních jezdeckých dovedností, při nichž se děti se-
znamovaly s manipulací se zvířaty, učily se cviky pod-
porující koordinaci těla na koňském hřbetu a základy 
teorie chovu koní. V odpoledních hodinách probíhaly 
týmové hry, za které děti celý týden sbíraly body. Tyto 
aktivity cílily na rozvoj týmového ducha, procvičení 
pohybových dovedností, logického uvažování a sa-
mozřejmě nechyběla ani zábava.

Tematické příměstské tábory
Z Kynologického klubu jsme se na chvíli přestěho-

vali do Komunitního centra a využívali jsme krásné 
prostředí farní zahrady. Během tematických táborů 
jsme se s dětmi vydali v prvním turnusu za indiány. 

Hlavním úkolem bylo vybudování tábora, tvorba indi-
ánských triček, čelenek, lapačů a dalšího. Kmeny si 
vymýšlely vlastní vlajky a soupeřily mezi sebou v indi-
ánských dovednostech. Nemohl chybět ani lov bizo-
na, stopovaná a další aktivity s indiány spojené. Spo-
lečnými silami vytvořily nádherný totem, který bude 
i do budoucna zdobit zahradu Komunitního centra 
a připomínat nám malé indiány.

Druhý turnus byl ve znamení pohádek, a tak se děti 
vydaly Z pohádky do pohádky. Každý den docestova-
ly do jiné pohádky. S tou se seznámily a poté je čekaly 
hry, tvoření a další činnosti spojené s daným příbě-
hem a postavami. Hlavním cílem bylo hravé oprášení 
klasické české tvorby našich předních literátů a sna-
ha o rozvoj dětské fantazie a kreativity.

Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli po-
děkovat všem rodičům a dětem za přízeň a úžasnou 
atmosféru, kterou jsme s nimi mohli během prázdnin 
sdílet. Dále Kynologickému klubu za poskytnutí záze-
mí a panu Tondrovi a týmu restaurace Beseda, který 
opět výborně vařil pro naše malé strávníky.

Spokojený svět pro vás i v příštím roce plánuje dal-
ší příměstské tábory. O termínech vás budeme včas 
informovat prostřednictvím našich webových strá-
nek: www.spokojeny-svet.cz. Ale jelikož je léto ještě 
daleko, připravujeme pro vás PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
O PODZIMNÍCH A JARNÍCH PRÁZDNINÁCH.

Informace opět naleznete na webových stránkách 
nebo na tel.: 607 776 382.
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Příměstské tábory Equilibro

Díky MAS Boleslavsko a Operačnímu programu 
Zaměstnanost MPSV jsme mohli letos uspořádat už 
druhý ročník Příměstských táborů Equilibro, z.s. 
I když se naše nezisková organizace většinu roku vě-
nuje hipoterapii a tedy dětem s handicapem, v létě 
patří naši koně táborovým dětem. Děti se s nimi sží-
vají nejen při ježdění, ale i při péči o ně, oboje je velmi 
oblíbená aktivita. 

O tábor je velký zájem, děti se vrací a na tábor se 
moc těší, což je ta nejlepší odměna pro nás organizá-
tory. Jsme přesvědčeni, že výjimečnost našeho tábo-
ra je v tom, že se snažíme vytvořit bezpečné a záro-
veň kreativní prostředí, kde děti mohou být dětmi 
a poměrnou část dne si svobodně hrát. Což nezna-
mená, že jsme nestihli kromě koní po táborové „bo-
jovce“ najít poklad, zdolat opičí dráhu a pak vymyslet 
variantu opičí dráhy pro vedoucí. Naučit se chodit 
po slacklině, postavit v lese domečky pro skřítky, vy-
robit si sůl do koupele nebo vlastní mýdlo, uplstit si 
andělíčka a mnoho dalšího. Na konci tábora jsme si 

společně s rodiči opekli buřty. Děti odcházely plny zá-
žitků a emocí, vedoucí unavení, ale všichni s velkým 
těšením na příští rok a další příměstské tábory.

Mgr. Veronika Hlaváčová 

O Veselé vědě:

Jsme nezisková organizace Veselá věda. Naším po-
sláním je popularizace vědy a techniky. Máme za cíl 
ukázat dětem vědu jako svět plný záhad a tajemství, 

svět, který stojí za to prozkoumat. Od roku 2011 pořá-
dáme na 1. stupni základních škol zájmové kroužky plné 
zábavných vědeckých pokusů z chemie, biologie a fyzi-
ky. Působíme po celé republice na více než 350 školách 
a nově i v mateřských školách a rodinných centrech.

V letošním roce jsme mohli rozšířit za finanční po-
moci MAS Boleslavsko nabídku příměstských dotova-
ných táborů Veselé vědy. Jejich cílem je podpořit rodiče 
dětí pečujících o děti do 15 let, kteří jsou zaměstnaní, 
pracují jako OSVČ, účastní se rekvalifikace nebo jsou 
v evidenci úřadu práce a aktivně hledají zaměstnání, 
příp. se jedná o osoby vracející se na trh práce po ma-
teřské/rodičovské dovolené. Uspořádali jsme celkem 
osm turnusů dotovaného příměstského tábora v Kos-
monosích, Březně a Bakově nad Jizerou, do nichž 
se přihlásilo celkem 93 dětí.
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Naše tábory jsou určeny pro malé badatele před-
školního věku a 1. stupně ZŠ, kteří rádi prozkoumáva-
jí zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se 
jednoduchým pokusům z oblasti chemie, biologie 
i fyziky. Pokusy jsme přizpůsobili věku dětí.

S jakými tématy pracovaly děti v minulých letech? 
Například při zkoumání vody jsme měřili nejen pH 
a určovali tvrdost, ale také zkoumali, kteří živočichové 
v okolí vody žijí. Stavěli jsme vodní mlýnky, abychom si 
vyzkoušeli sílu, jakou voda má, i způsoby, jak ji využít 

v náš prospěch. Při práci s rostlinami si děti založily 
herbář, vyráběly léčivou mast i tinkturu, barvily látky 
rostlinnými barvivy. Letos nás čeká dobrodružná ces-
ta plná pokusů a informací. Prozkoumáme, jak funguje 
lidské tělo, co se dá zkoumat v kuchyni a budeme se 
věnovat i fyzice a vynálezům. A na konci, kdo ví, třeba 
dostaneme i největší odměnu vědce, Nobelovku!

Kromě pokusů, které provádíme uvnitř i v terénu, je 
čas i na hry, odpočinek, prostě užívání léta a prázdnin.

Ivana Pařízková

Příměstský tábor v muzeu
O letních prázdninách se v Dobrovických muzeích 

uskutečnily tři turnusy příměstského tábora, a to díky 
získané dotaci z Operačního programu Zaměstnanost.

Příměstský tábor v muzeu byl určen pro děti od 5 
do 15 let a možnosti umístit své ratolesti využili rodi-
če hlavně z Dobrovicka. Muzeum cukrovarnictví, liho-
varnictví, řepařství a města Dobrovice se tak vždy 
na týden stalo útočištěm pro 15 dětí. Program byl na-
bitý nejen zábavnými a sportovními aktivitami, ale 
i vzdělávacími. Nejen průvodce v muzeu musí správ-
ně a zřetelně mluvit. Děti projevily zájem o natáčení 
vlastních videí, k čemuž jsou důležité základy správ-
ného mluvení. S tím nám pomohl při kurzu rétoriky 
herec Patrik Šimůnek.



12 www.mas-boleslavsko.cz

Škola v novém

V září se žákům Základní školy a mateřské školy 
Dobrovice otevřely nové klimatizované prostory 
v půdní vestavbě. K dispozici je nová odborná učeb-
na pro výuku fyziky a chemie, která je mimo jiné vy-
bavena elektrodemonstračními panely, digestoří, 
pomůckami pro provádění pokusů. V počítačové 
učebně žáci pracují na 30 nových počítačích připoje-
ných na internet. Jazykové učebny jsou založené 
na tom, že každý žák má svůj notebook, jehož digita-
lizovaný audio-vizuální systém podpoří rozvoj všech 
čtyř klíčových kompetencí: mluvení, poslech, čtení, 

psaní. Všechny nové učebny jsou vybaveny interak-
tivním projektorem, který umožňuje psaní na tabuli 
speciální tužkou či prstem. Samozřejmostí jsou nová 
sociální zařízení. Budova 2. stupně je vybavena výta-
hem. Vybavení odborných učeben bylo pořízeno 
v rámci programu IROP – Infrastruktura pro ZŠ 
a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, reali-
zovaného prostřednictvím MAS Boleslavsko, celko-
vá výše podpory dosáhla téměř 3 273 tisíc Kč.

Mgr. Iveta Sedláčková
ředitelka školy

Z každého dne jsme pořizovali fotografie, ze kte-
rých si děti tvořily vlastní fotoalba se vzpomínkami 
a zážitky na prázdniny v muzeu. Součástí týdenního 
programu byl i jednodenní výlet vlakem do středověké 
vesničky Botanicus v Ostré na Nymbursku. Zde jsme 

vyzkoušeli nejen různá ruční řemesla, někteří nakou-
pili i dárky pro maminky, zdokonalili jsme se v pozná-
vání bylinek, květin i zeleniny, užili si bludiště a pří-
jemnou procházkou došli k ohradám s domácími 
zvířaty. Při procházkách v Dobrovici jsme se seznámi-
li s místní historií, navštívili jsme městkou renesanční 
radnici a obdivovali vyhlídku z věže. Někteří měli 
možnost podívat se i do cukrovaru. Užívali jsme si 
v lesoparku i na hřišti.

Od dětí je zpětná vazba velmi povzbuzující 
a po konzultacích s rodiči je o tábor velký zájem. Pro-
to se už nyní těšíme na příští rok 2021, kdy budou 
vypsány další termíny Příměstského tábora v muzeu 
v Dobrovici.

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
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Mateřská či rodičovská dovolená už nemusí být překážkou v profesním růstu 

Program podpory lokální zaměstnanosti na území 
MAS Boleslavsko. Tak zní oficiální název projektu pro 
maminky na mateřské či rodičovské dovolené, kte-
rým od ledna 2019 pomáháme s návratem na trh 
práce. Na základě našich mnohaletých zkušeností 
jsme připravili řadu odborných kurzů, školení, rekva-
lifikací a dalších aktivit, díky kterým již není mateřská 
či rodičovská dovolená překážkou v profesním růstu. 
Společně s naším partnerem, personální a vzdělávací 
agenturou DP WORK s.r.o. realizujeme veškeré aktivi-
ty pro maminky tak, abychom nejen posílili jejich 
kompetence a postavení na trhu práce, ale rovněž je 
i naučili sladit jejich rodinný a pracovní život. Součástí 
projektu jsou kromě obecných kurzů v oblasti osob-
ního rozvoje i odborné počítačové kurzy a vzdělávací 
aktivity zaměřené například i na vlastní podnikání či 
prohloubení manažerských dovedností. Velmi oblí-
bená je i výuka anglického jazyka a individuální pra-
covní poradenství a koučink. 

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. – na českém trhu jsme již 
20 let. Pomáháme především nízkokvalifikovaným, 
nezaměstnaným či předluženým lidem, osobám 
ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění, 

matkám na mateřské/rodičovské dovolené či cizin-
cům. S našimi klienty řešíme především jejich dluho-
vou situaci a s tím spojené právní problémy. Realizu-
jeme řadu vzdělávacích i rekvalifikačních kurzů 
(včetně výuky českého jazyka pro cizince), pomáhá-
me s hledáním vhodného zaměstnání a s dalšími spe-
cifickými potřebami. Veškeré poskytované služby 
jsou pro naše klienty zcela zdarma.

Více o naší práci a projektech na www.volonte.cz 
Pro více informací ohledně plánovaných kurzů 

pro maminky na MD/RD kontaktujte: 

Martinu Táborskou, koordinátorku projektu 
– martina.taborska@volonte.cz, +420 777 044 630. 

Případně se přihlaste do facebookové skupiny 
BAKOVANKY, kde vždy naleznete aktuální informace.

Od našich partnerů
Komunitní centrum spokojený svět, z.ú.

Během již téměř dvouleté činnosti Komunitního 
centra se k nám vrací stále více lidí, pro něž se stalo 
jeho příjemné prostředí pravidelným zázemím pro 
různé aktivity. Kromě každotýdenních akcí, jako je 
Jóga pro seniory, Senioři v pohybu, Kurz šití, Biblické 
hodiny a dalších, se setkáváme s návštěvníky pravi-
delně třeba na Pohádkách pro děti, Zpívánkách a růz-
ných výtvarně zaměřených workshopech.

Proběhlo také několik větších jednorázových akcí, 
které se, jak doufáme, stanou opakovaně vyhledáva-
nými událostmi.

Letošní novinkou je kurz celoživotního vzdělávání, 
kde provedeme účastníky tím, s čím se mohou v životě 
potýkat – budou předneseny základy práva, finanční 
záležitosti a sociální problematika. Kurz je zaměřen 
vždy na konkrétní věkovou skupinu, neboť jsme si 
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vědomi, že v každé životní etapě řešíme tato témata 
trochu jinak.

Věříme, že každý si zde přijde na své a najde v naší 
nabídce něco lákavého. Aktuální program je možné 
sledovat na www.spokojeny-svet.cz
nebo na www.facebook.com/kcspokojenysvet.

MASOPUST 2020
V únoru jsme se s mnohými setkali na bakovském 

Masopustu, který se konal v Kynologickém klubu. 
Masopustní průvod zbarvil Bakov pestrou paletou 
všech možných masek. Zazněly tóny hudby v podání 
Furiantů, kteří společně s ochotníky a baráčníky roz-
proudili masopustní rej. Se souhlasem pana starosty 
prošel průvod od Komunitního centra kolem stadio-
nu do Kynologického klubu, kde pokračoval další pro-
gram. Během průvodu nechyběl ani tradiční tanec 
s medvědem. Návštěvníci si mohli pochutnat na vý-
borných domácích zabijačkových produktech, jako je 
tlačenka, jitrnice, jelita, černá polévka a guláš. Nechy-
běly ani sladké dobroty od paní Kaluhové. Děti se vy-
řádily na hrách, které si pro ně nachystaly naše Dob-
rovolnice. Dále byla připravena výtvarná dílna 
na výrobu masek. 

A JAKÝ BYL RESTAURANT DAY 2020?
V září jsme pořádali již 2. ročník festivalu jídla Re-

staurant day, který se konal, stejně jako loni, u fotba-

lového stadionu. I tentokrát stálo 
počasí na naší straně a účastníci si 
mohli vychutnat nádherný zářijový 
den v doprovodu výborného jídla 
a pití.

A kdo že byli ti gurmánští virtuó-
zové, kteří připravili všechny ty las-
kominy? DC Jizera se svým staročes-
kým menu. Pivovar Garp, Hospoda 
Na Hřišti a Sirupy na vážkách se sta-
raly o pitný režim. Nejen Kafe dorazilo 
opět s výbornou kávou a luxusními 
deserty. Milovníky sladkého uspoko-
jily S láskou cukr, Perníčky od Radu, 
Paní Dortová a Vandiny dobroty. Ti, 
co přišli na pořádný oběd, určitě ne-
minuli stánky Prasečák, Naše hos-

poda, Děláme to s láskou, stánky paní Kaluhové, Raw 
od paní Černé atd.

Mnozí také navštívili stánek organizace DMO Poby-
ty, kde zakoupením jejich výrobků přispěli na realiza-
ci pobytů pro osoby s dětskou mozkovou obrnou. 
Jsme moc rádi, že jsme mohli touto akcí podpořit i je-
jich aktivity, které jsou pro ně velkým přínosem. Ráda 
bych touto cestou předala poděkování od paní Maxo-
vé, jež stojí za veškerým děním této organizace:

Dobrý den,
nemůžeme si odpustit pár slov ke včerejší akci (19. 9.) 

v Bakově nad Jizerou. U fotbalového stadionu probíhal 
jednodenní  festival nejen  jídla  „Restaurant day“.  Tento 
den pro nás byl totiž naprosto skvělý, neskutečný!!! Skoro 
nedokážeme vyjádřit, jak si vážíme pozvání od Komunit-
ního centra Spokojený svět.

I přes divokou a nelehkou dobu, ve které se nachází-
me, si ceníme toho, kolik z vás se u našeho malého stán-
ku zastavilo, kolik z vás nám přispělo do veřejné sbírky, 
a hlavně, hlavně kolik z vás se zajímalo o to, co v organi-
zaci děláme, pro koho pobyty připravujeme a jak probí-
hají, kde hledáme dobrovolníky nebo třeba,  jaké plány 
máme na následující rok. Tolik nás to potěšilo a energii 
z toho dne budeme čerpat ještě dlouho!

...  a  protože  návštěvníci  akce  zvládli  vykoupit  skoro 
všechny  zásoby  sponek,  náušnic  a  náramků,  tak  my 
hned jdeme vyrábět další.

Lucie Žáková

Muzeum Bakovska

V Muzeu Bakovska probíhal v letošním roce první 
ročník napínavé hry Velmistrova šifra. Nadchla mládež 
i dospělé, zapojit se do ní mohly i předškolní děti již 
od čtyř let. Základem hry je příběh stavebního velmist-
ra Petra Patzhenhauera, který ve službách rodu Varten-
berků přestavěl v Bakově chrám svatého Bartoloměje.

Úkolem hráčů je objevit v historickém jádru města 
deset tajemných symbolů. Pomocí těchto symbolů 
rozluštíte tajný kód, který potřebujete k tomu, abyste 
našli cestu k pokladu, který ukrývá starodávná truh-
la. Z tohoto pokladu si na závěr úspěšný „hledač“ vy-
bere odměnu.
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Každá historická památka má řadu drobných prv-
ků, které často ani nevnímáme. Šifra vede návštěvní-
ky zábavnou formou k tomu, aby tyto detaily objevili. 
Hráči se při ní pobaví a často odcházejí s tím, že si 
vlastně dříve ani nevšimli, jaké krásné památky v na-
šem městě máme. Myslím, že právě v tom je největší 
přínos této hry. 

Hry, jejímž tvůrcem je Mgr. Vojtěch Dvořák, se zú-
častnilo celkem 690 hráčů s doprovodem. Mezi ná-
vštěvníky patřily rodiny s dětmi, příměstské tábory 
i žáci z bakovské základní školy. 

Vzhledem k tomu, že konečná fáze hry spočívá 
v objevení truhlice s pokladem, která je umístěna 
v Muzeu Bakovska, zúčastní se pak většina návštěvní-
ků také prohlídky muzea. 

V letošním roce jste si zde mohli 
prohlédnout dvě nově vytvořené 
historické dílny. V ševcovské dílně vi-
díte, jaké boty uměl před sto lety 
ušít švec, jak vypadal verpánek a co 
všecko švec ke své práci potřeboval. 
V dílně košíkáře se seznámíte s růz-
nými druhy výrobků z proutí a také 
s tím, jak výrobky z tohoto materiálu 
vznikají. K zajímavostem patří prou-

těná vrš z vrbového proutí, kterou na Bakovsku pou-
žívali rybáři na výlov ryb. 

Na přípravě těchto expozic se podíleli znalci histo-
rie obou řemesel. Repliky exponátů o ševcovství při-
pravil Roman Urbani, košíkářské výrobky vytvořil  
Petr Král.

Taťána Dvořáková

Nové pamětní desky na budově radnice a u kaple sv. Barbory v Bakově nad Jizerou 
Každá budova i každé místo mají svůj příběh, který 

s sebou nese poselství pro příští generace.
S historií bakovské radnice, kde se nyní nachází di-

vadelní sál, jednací místnost a kaple sv. Barbory, se 
můžete nyní seznámit prostřednictvím nových pa-
mětních desek umístěných na fasádě radnice a při-
lehlé zdi kaple.

Jejich grafickou úpravu a texty navrhl Mgr. Vojtěch 
Dvořák. Desky odhalil pan starosta města Radim 

Šimáně společně s jejich tvůrcem na posvícenskou 
neděli 30. srpna. Ve svém úvodním slově seznámil 
pan starosta přítomné diváky se vzkazem pro další 
generace, který byl nalezen v láhvi v letošním roce, 
kdy probíhala rozsáhlá rekonstrukce této budovy. 
„Vzkaz z láhve“ z 1. 8. 1988 nese pozdrav budoucím 
generacím. 

Taťána Dvořáková
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Furiant a pod ním pracující složky v roce 2020

V pondělí 6. ledna jsme vyrazili do ulic Malé Bělé 
s Tříkrálovou koledou. Obešli jsme 27 stavení, kde 
jsme byli moc mile přijati a na oplátku jsme zazpívali 
(jen jednou v roce veřejně zpíváme, jinak si to nedovolí-
me) a popřáli všem hodně zdravíčka a štěstí v novém 
roce a samozřejmě také poděkovali za přízeň, které 
se nám dostává v rámci návštěvnosti našich akcí.

18. ledna vystupoval soubor Furiant s moravskými 
tanci jako předtančení na baráčnickém plese v Tren-
číně.

25. ledna vystupoval Pozdní sběr na plese kosmo-
noských baráčníků. Ti ho tentokrát přesunuli do jose-
fodolské sokolovny a dobře udělali, prostředí se více 
hodí k plesání než v posledních letech Forum. K dob-
ré náladě hrála skupina Difur Band.

V sobotu 15. února 2020 spolupořádali malobělští 
baráčníci v Bakově nad Jizerou Masopust. Bývaly zde 
proslulé masopusty, ale ty doby jsou již pryč, a tak se 
o novou podobu pokusilo komunitní centrum půso-
bící právě v Bakově. Průvod čítající kolem čtyřiceti 
masek, z valné většiny právě z řad baráčníků, v jehož 
čele šel šašek a medvěd, se za doprovodu oblíbené 
muziky Průvan pod vedením Jirky Korela vydal kolem 
stadionu. Zde čekal pan starosta, aby masopustní ve-
selí povolil a daroval maškarám něco na zahřátí. 
Za dobré nálady došel průvod masek a civilistů do ky-
nologického klubu, kde se zpívalo a taky tančilo, ale 
především ochutnávalo. Jelítka, jitrničky, gulášek 
a polévka „prdelačka“ nemohly chybět. Točilo se zdej-
ší pivo Garp. Zkrátka, pravé masopustní odpoledne! 

31. května spolupořádali členové souboru Furiant 
opožděné „pálení čarodějnic“. Datum byl směrován 
k poslednímu dni v měsíci i v souvislosti s 4. výročím 
tradičních opékaček. Na pečení buřtů samozřejmě 
došlo na Jeřábu, ale bylo zastíněno doprovodným 
programem. Ten byl postaven na názvu akce: VZHŮRU 
K NEBESŮM. Akce začínala v 17 hodin a podvečer byl 
po propršeném dnu tak krásný, že lepší odměnu 
jsme si za naši snahu nemohli přát. Děkujeme všem, 

kteří nás v našem počínání podpořili a přišli se podí-
vat, jak místo čarodějnice z vatry na Jeřábu startuje 
raketa. Cestou z parku v Malé Bělé děti plnily úkoly 
zdatnosti: zhoupnutí na laně, přelezení štaflí a od-
střihnutí bonbonu, průlet mezi kužely, výroba letecké-
ho znaku, střelba ze vzduchovky, píseň z plna hrdla 
helia a bubliny, kam se podíváš. Za odměnu dostaly 
lízátka, čokolády, buřt, limonádu a cukrovou vatu. Za-
pálení ohně a dohled nad ním obstarali bakovští hasiči 
a po odletu kosmonauta přiletěli ještě mimozemšťané!

Raketu vytvořil František Řehák a konečnou podo-
bu jí odborným natřením dala děvčata Dana, Vlasta 
a Eliška. Na stanovištích děti z dovedností zkoušely 
krásné letušky, statní vojáci, pilot a samozřejmě ne-
mohl chybět ani kosmonaut. Vypuštění rakety do ves-
míru předcházel „slavnostní ceremoniál“. A když se 
pod plameny ohně ztratila raketa a v kouři zmizel 
i kosmonaut, na scéně se objevili dva mimozemšťané, 
z kterých menší děti měly strach a větší legraci. Ať tak 
či tak, cestu na náš oblíbený Jeřáb si našlo přes šede-
sát dětí a jejich doprovod a všichni byli, stejně jako 
organizátoři, nadšeni! 

V úvodu prázdnin 6. července vystupovaly nejprve 
všechny naše soubory s tříhodinovým programem 
v Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích, kam jsme se bě-
hem léta ještě několikrát vrátili.



17www.mas-boleslavsko.cz

Poprvé hned týden poté, 
abychom zde staropražskými 
Pepíky zakončili výstavu pořá-
danou majiteli a hrnčíři Micha-
lem Kořínkem a Petrem Čáslav-
ským, která nesla název Týden 
řemesel. Krojované panenky te-
tičky Peroutkové tu našly také 
své místo a uplatnění.

Podruhé pak na konci prázd-
nin 30. srpna, kdy jsme pro změ-
nu zakončovali výstavu květin.

V prvním termínu panovalo 
krásné letní počasí, a tak vynik-
ly naše kroje a veselí a zábava 
odpovídaly nastupujícím prázd-
ninám. V druhém případě to 
vypadalo, jako by snad nastá-
val smutek nad končícím létem. Celé odpoledne pro-
pršelo, jeden by z toho skoro brečel. Pršelo tak vydat-
ně, že nebylo možno v tomto počasí venku vystupovat. 
Proto jsme všichni hodně improvizovali a pokusili se 
jak účinkující, tak diváci vtěsnat do prostor krásné 
staré budovy vyzdobené a provoněné liliemi, jiřinami 
a mečíky. Zase nová zkušenost a zážitek.

Důležitým ovšem na všech třech setkání byl fakt, 
že jsme měli možnost se představit na tzv. domácí 

půdě a na krásném místě v nesmírně milém a útul-
ném prostředí, za což „klukům Zvířetickým“ moc dě-
kujeme.

26. července jsme se spolu s mnichovohradišťskými 
baráčníky účastnili v krojích pouti k sv. Anně v Mni-
chově Hradišti. Ta začala slavnostní bohoslužbou 
v kostele sv. Jakuba a pokračovalo se za doprovodu 
hudby velkým průvodem k soše sv. Anny. Poté násle-
dovala návštěva pouťových atrakcí a milé posezení. 

22. srpna jsme podpořili v dobových šatech setká-
ní v Suhrovicích, kde se každý rok koná kolem krás-
ných rybníků recesistická akce, na níž se schází milov-
níci starých časů, oblečení i vozů. Za snahu je zde 

třeba poděkovat nadšencům 
z Kněžmostu. Pobavili jsme se 
jak u přehlídky dobového 
prádla, tak obzvláště při tělo-
cvičné sestavě Sokolů z Mnicho-
va Hradiště.

5. září jsme se v dobových 
kostýmech z doby baroka vy-
pravili podpořit akci IC Zvířeti-
ce na stejnojmennou zříceninu 
zámku.

V sobotu 12. září se naše 
soubory rozjely již po třetí 
za sebou do skanzenu v Přero-
vě nad Labem s dožínkovým 
programem. V tomto prostředí 
má totiž naše vystoupení velmi 
hezkou atmosféru díky tomu, 

že vystupujeme přímo na dvoře jedné z krásných do-
bových chalup, tedy v malém statku. Autentičnost 
s prostředím a tancem na trávě dává tomuto místu 
krásný nádech. A protože nejenže umíme tančit, ale 
i lidi dobře bavit, svá venkovní vystoupení obvykle 
doplňujeme tzv. bohatou výpravou a dekoracemi. 
A aby se nám to všechno dobře pobralo, jezdíme au-
tobusem, což je dobré i proto, že si můžeme přivézt 
také diváky. A ti jsou vždy z místa a programu nadšeni.

Po vystoupení v Přerově nad Labem jsme se ještě 
přesunuli do Přezletic u Prahy, kde jsme se dožínko-
vým programem představili na zdejším posvícen-
ském posezení.

Správně jsme trefili, že to byla na dlouhou dobu 
zase poslední vystoupení.

Těšili jsme se na retrodiskotéku každoročně pořá-
danou a hojně navštívenou na konci listopadu, když 
už nemohl být na jaře náš ples. Stále se těšíme, že 
snad budou moci proběhnout tradiční akce prosinco-
vé a že do roku 2021 vstoupíme stejně dobře jako 
do toho končícího, ale s lepším průběhem. 

Monika Čapková
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Tajemství zvířetického trezoru

V sobotu 21. března 2020 odstartoval jubilejní roč-
ník naší tajuplné hry Tajemství zvířetického trezoru, 
zároveň byla otevřena zvířetická sezona 2020.

Celá trasa je opět vhodná a přizpůsobena i pro mr-
ňousky již od 4 let věku. Na účastníky hry čekají nová 
místa, nové hledání, nový poklad a stále stejně krás-
né zážitky. Zvláště jsme si dali záležet na novém de-
signu, odnesete si tedy kromě pokladu i pěknou pa-
mátku v podobě jubilejního herního listu.

Divadelní den na Zvířeticích

29. srpna 2020 proběhl na Zvířeticích Divadelní 
den. Vystoupily dvě divadelní společnosti. První byla 
divadelní skupina ochotníků z Debře, kteří si říkají 
Sova. Zahráli od 16 hod. svoji vlastní pohádku Není 
princezna jako princezna. 

Večerní představní se odehrálo od 19:30. Diváky 
pobavili místní bakovští ochotníci DD Tyl. Zahráli der-
niéru komedie Prázdniny snů. V závěru představní 
herce trochu potrápila dešťová přeháňka a nálety 
sršňů, ale zvládli všechno s humorem a nadsázkou, 
pro což je také mají jejich věrní fanoušci rádi.

Jak to všem na Zvířeticích slušelo, můžete vidět 
na fotografiích.

Zvířetice opět uplatnily své kouzlo, kterým umoc-
ňují zážitky z každého představení pod širým nebem. 
Proto se i v roce 2021 můžeme těšit na Divadelní dny 
na Zvířeticích.
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Na Zvířeticích se slavilo

300 let uplynulo od zničujícího požáru zámku Zví-
řetice. Od té doby datujeme existenci Zvířetic jako 
zříceniny hradu a zámku. Pravda, klasický důvod 
k oslavám to přímo není, ale významné historické vý-
ročí si svoje důstojné připomenutí zaslouží.

V sobotu 5. 9. byl u této příležitosti pro všechny při-
praven pestrý program zahrnující výpravnou hru pro 
děti, prohlídky Zvířetic a infocentra, dílničky, bube-
nickou show, koncert kapely Mezi náma a mnoho dal-
šího. Večer završilo promítání dokumentu o Zvířeti-
cích a krásná česká pohádka Ať žijí duchové.

Poděkování patří všem účinkujícím a milým hos-
tům, brigádníkům i dobrovolným pomocníkům a také 
technické četě města Bakov nad Jizerou. Zkrátka 
všem, kteří jakkoliv přispěli k hladkému průběhu celé 
akce, kterou využilo přibližně 600 návštěvníků. Dou-
fáme, že hlavně děti potěšila pátrací hra s tajenkou 
a jedinečná příležitost navštívit s princeznou Leon-
týnkou tajemnou komnatu. Děti tu mohly zanechat 
své podpisy na tabuli, která byla nakonec popsaná 
do posledního místečka.

Zvířetice jsou krásným místem pro výlety a jedineč-
nou kulisou pro pořádání různorodých akcí. Letos, 
navzdory složité situaci, jsme mohli oslavit velké jubi-
leum naší památky a přejeme si, aby tu stála a dávala 
prostor pro fantazii a hezké chvíle nejméně dalších 
300 let. 
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Rekonstrukce školky Obruby

V naší obci se podařilo dokončit nejdůležitější pro-
jekt tohoto volebního období, a to byla rekonstrukce 
budovy naší školky. Projekt ,,Zvýšení kapacity Mateřské 
školy v obci Obruby“ byl spolufinancován Evropskou 
unií.

Budova školy byla postavena v roce 1926 architek-
tem Novotným z Mladé Boleslavi za 310 000 Kč. Zákla-
dy byly vyměřeny 6. dubna. S prací se začalo 19. dub-
na a 2. května 1926 byl pak položen základní kámen 
školy. Škola byla odevzdána veřejnému životu 14. listo-
padu 1926. Správcem byl ustanoven František Vojtíšek. 
Budova nám tedy dobře slouží již 94 let, což se na jejím 
technickém stavu podepsalo. Budova již nesplňovala 
požadavky na moderní, energeticky úspornou a pro 
děti i zaměstnance bezpečnou školku, což byly hlavní 
důvody rekonstrukce. 

Rekonstrukce započala v březnu tohoto roku. Bylo 
to na počátku rozšiřující se pandemie. Proto jsme byli 
velice rádi, že stavba běžela i během nařízeného lock- 
downu, který zapřičinil pozastavení dalších našich 

plánů. Rekonstrukce byla dokončena v srpnu, kdy 
jsme také slavnostně předali budovu naší paní ředi-
telce k dalšímu užívání. Součástí slavnostního předá-
ní byla také oslava 45 let výročí MŠ Obruby, která byla 
spojena se dnem otevřených dveří.

Miroslav Dufek, starosta


