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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ MAS

3. 5. 2022
Kulatý stůl starostů, Zavadilka
5. – 6. 5. 2022
Exkurze „Na Žatecko za projekty Programu rozvoje
venkova a za novým poznáním“
18. 5. 2022
Setkání zřizovatelů a ředitelů škol na téma „Investice
do škol po roce 2021“, MěÚ Nymburk (v rámci MAP III
pro ORP Nymburk)
18. 5. 2022
Setkání s dětským psychologem PhDr. Václavem
Mertinem na téma Výchova a digitální technologie
v rámci projektu MAP Mladá Boleslav, Muzeum Benátky
nad Jizerou

USPOŘÁDANÉ AKCE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU V ROCE 2021 A 2022
16. 12. 2021
Inovační platforma Municipality, Bučický mlýn
1.2. 2022
Seminář pro žadatele Programu rozvoje venkova
k 5. výzvě, Pojedy
31. 3. 2022
Inspirativní kavárna s pedagogem Markem Hermanem
s přednáškou Ochutnávka selského rozumu, Městská
knihovna Nymburk (v rámci MAP III na Nymbursku)

28. 4. 2022
Setkání pracovních skupin Místního akčního plánu
vzdělávání pro ORP Mladá Boleslav, Městská knihovna
Mladá Boleslav
leden–květen 2022
Logopedické semináře, vzdělávací webináře pro rodiče
z oblasti výchovy dětí, setkávání asistentů pedagoga
v rámci projektu MAP Mladá Boleslav (Neformální
setkání asistentů pedagoga pro MŠ dne 16. 5. 2022,
Vývojová dysfázie II. pro asistenty pedagoga 24. 5. 2022,
Grafomotorika pro MŠ dne 26. 5. 2022)

6. 6. 2022
Setkání Řídicího výboru MAP III pro ORP Nymburk,
Kino Káva Nymburk
9. a 10. 6. 2022
Exkurze zástupců obcí a podnikatelů z území MAS
Brdy do území MAS Svatojiřský les
15. 6. 2022
Setkání zřizovatelů a ředitelů škol na téma „Investice
do škol po roce 2021“, Magistrát města Mladá Boleslav
(v rámci MAP III pro ORP Mladá Boleslav)
15. 6. 2022
Setkání Řídicího výboru MAP III pro ORP Mladá
Boleslav, Magistrát města Mladá Boleslav

Vážení a milí čtenáři,
máte před sebou další vydání našeho zpravodaje. Jak jsme slíbili, budeme vám pravidelně představovat projekty,
které jsme ﬁnančně podpořili. Také se dozvíte o našich veškerých aktivitách, které jsme od minulého vydání podnikli
a v nejbližší době podnikneme a zároveň bych vás ráda pozvala na desátý ročník oblíbené akce „Poznejte náš venkov“,
která se bude konat v sobotu 17.9.2022 u nás na farmě v Pojedech. Na přípravách již usilovně pracujeme!
Vítejte tedy ve Svatojiřském lese.
Eva Pacltová

22. 5. 2022
Jarní Jarmark v zámeckém parku ve Křinci – hravé
odpoledne pro rodiny s dětmi

PLÁNOVANÉ AKCE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU V ROCE 2022
15. a 16. 9. 2022
Exkurze a sdílení zkušeností zástupců z MAS Království
Jestřebí Hory do území MAS Svatojiřský les
17. 9. 2022
POZNEJTE NÁŠ VENKOV, POJEDY – 10. ročník tradiční
akce v Pojedech

8. 10. 2022
Jablkohraní, Luštěnice
9. – 10. 9. 2022
Inspirativní výjezd ředitelů a pedagogů do Železných
hor (v rámci projektu MAP III na Nymbursku)

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
SVATOJIŘSKÝ LES, Z.S.
POŘÁDÁ

12. 4. 2022
Kulatý stůl podnikatelů, Pojedy
22. 4. 2022
Neformální setkání ředitelů ZŠ z ORP Nymburk na
téma „Digitalizace ve vzdělávání“, Kino Káva Nymburk
25. 4. 2022
Setkání s psycholožkou Danou Markovou nad
syndromem vyhoření českým rodinám pomáhajícím
uprchlíkům, Nymburk (v rámci MAP Nymburk)

AREÁL KOUPALIŠTĚ LUŠTĚNICE 8. 10. 2022

26. 4. 2022
Inspirativní kavárna v rámci projektu MAP pro ORP
Nymburk na téma „Jak vytáhnout puberťáky ven“
s Lucií Nachtigallovou, Městská knihovna Nymburk
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Projekty podpořené Místní akční skupinou SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
v 1. výzvě INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Projekty podpořené Místní akční skupinou SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
v 1. výzvě INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Do první výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu v oblasti školství, kterou vyhlásila Místní akční
skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. pro své území, byly podány 4 projekty. Následně byl jeden projekt stažen žadatelem
a další tři projekty byly podpořeny a poté zrealizovány. Jedná se o projekt Výstavba venkovní učebny, úpravy školní zahrady
a zařízení počítačové učebny ZŠ Křinec v hodnotě 1 736 629 Kč, který realizoval městys Křinec. Dále o projekt Masarykovy
základní školy a Mateřské školy Dymokury s názvem Přírodní vědy v Dymokurech za 1 931 800,76 Kč a o projekt
Odborná jazyková učebna v ZŠ Rožďalovice v hodnotě 1 999 092,93 Kč, který realizovalo město Rožďalovice.

Odborná jazyková učebna v ZŠ Rožďalovice
Realizací projektu došlo k modernizaci odborné učebny pro výuku anglického a německého jazyka. V učebně byly
realizovány drobné stavební úpravy včetně rekonstrukce rozvodů elektřiny. Následně byl v učebně instalován nový
nábytek, nové počítače se sluchátky a interaktivní tabule. Součástí projektu bylo také pořízení schodolezu, který
umožnuje bezbariérový pohyb po škole. Kapacita nově zrekonstruované učebny je 28 žáků.

Výstavba venkovní učebny, úpravy školní zahrady
a zařízení počítačové učebny ZŠ Křinec
Projekt byl zaměřen na dvě učebny. Konkrétně se jednalo o vybudování venkovní odborné učebny spojené s úpravou
školní zahrady a vybavení počítačové učebny v Základní škole Křinec. Venkovní učebna je tvořena pergolou s vybavením
a pomůckami. V rámci sadových úprav byly vysázeny květinové záhony, ovocné keře a stromky ve školní zahradě. Dále
byly instalovány další prvky (např. meteostanice, hmyzí hotel, smyslový chodník), které umožnují vzdělávání v oblasti
přírodních věd. Do počítačové učebny bylo pořízeno 30 sad počítačů a 30 tabletů včetně dalšího vybavení.

Luděk Beneš

VYBRANÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU
SVATOJIŘSKÝ LES, Z.S. V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2018
Název projektu:
Žadatel:
Celkové výdaje projektu:
Výše dotace:

Přírodní vědy v Dymokurech
V rámci projektu proběhla rekonstrukce odborné učebny se zaměřením
na přírodní vědy a byla vybudována
chemická a fyzikální laboratoř. Kromě
stavebních úprav došlo k pořízení
a instalaci nového nábytku a vybavení
obou učeben. Dále byly pořízeny
pomůcky k výuce přírodovědných
předmětů jako je chemie, přírodopis
a fyzika. Kromě školní výuky je učebna
využita i pro neformální vzdělávání
ve spolupráci se školní družinou,
školním klubem, Mysliveckým spolkem
Dymokury či místní organizací Českého
rybářského svazu. Celková kapacita
nově rekonstruovaných učeben je 48
žáků.

Mobilní manipulátor pro ŽV
AGROMA – JÍKEV, s.r.o.
1 195 480 Kč
494 000 Kč

Cílem projektu bylo pořízení mobilního manipulátoru,
který žadatel následně využil při hospodaření v živočišné
výrobě. Díky novému manipulátoru došlo ke z rychlení
práce, snížení úniků čpavku do ovzduší a ke snížení
energetické náročnosti stroje.

Název projektu:
Žadatel:
Celkové výdaje projektu:
Výše dotace:

Nákup smykem řízeného nakladače
Jiří Luxemburk
1 203 950 Kč
436 500 Kč

V rámci projektu došlo k pořízení smykem řízeného
nakladače, který je pro žadatele nezbytný při podnikání
ve stavebnictví. Nový nakladač splňuje nejpřísnější emisní
limity a je mnohem výkonnější než původní 14 let starý
nakladač, dochází tak k zefektivnění práce.

Daniela Košvancová
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020

5. Výzva z Programu rozvoje venkova ČR
Pro podnikatele v území MAS Svatojiřský les, zahrnující 35 obcí, se na počátku února 2022 otevřela možnost čerpání
podpory na své projekty. Žádosti o dotace se přijímaly ve 3 tematických oblastech:
• Zemědělství
• Zpracování produktů
• Podnikání (vybraná odvětví, např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, ubytování,
stravování a pohostinství, poskytování ostatních osobních služeb a další)
V době příjmu žádostí obdržela kancelář MAS 25 projektů vyžadujících podporu. Po všech administrativních procesech
provázející přiznání dotace, bylo vybráno k podpoře 17 projektů, jejichž přehled přinášíme níže.
Minipivovar ve Všejanech

Interiér minipivovaru ve Všejanech

Výměna střechy zemědělského objektu

Zateplení střechy multifunkčního sálu Pěčice

Fiche

Název žadatele

Název projektu

1

AGROMA-JÍKEV, s.r.o.

Rekonstrukce střešní krytiny na kolně (mlat)

1

Jaroslav Procházka

Pořízení oboustranného pluhu

1

Ladislav Mach

Cambridge

1

Miloš Kurka

Pořízení vyklápěcího přívěsu

2

Montamilk, s.r.o.

Pořízení vybavení minimlékárny na zpracování mléka

3

Tomáš Prokeš

Příslušenství ke stavebnímu stroji

3

JL Stream, s.r.o.

Investice do nezemědělské činnosti

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ

3

EXPOSALE - CZ s.r.o.

Pořízení CNC stroje do truhlářské výroby

MAPy: Sázka na kvalitní vzdělávání aneb Jedeme dál!

3

Libor Kouřík

Vybavení truhlářské dílny - Libor Kouřík

3

Josef Košťák

Modernizace vybavení truhlářské dílny

Místní akční plán vzdělávání (MAP) na Nymbursku, ale zároveň i Místní akční plán vzdělávání (MAP)
na Mladoboleslavsku – oba projekty jsou synonymem pro podporu a rozvoj vzdělávání v našem regionu MAS
SVATOJIŘSKÝ LES. Úkolem obou projektů je propojovat školy, rodiče, neziskové organizace, zřizovatele a další,
kteří mají v rukou nitky k vytváření podmínek pro výchovu a vzdělávání spokojených dětí.

3

Chateau Mcely s.r.o.

Investice do rozvoje a vybavení restaurace pro zvýšení
konkurenceschopnosti

3

Jana Truksová

Zateplení střechy multifunkčního prostoru a vybudování
zázemí pro klienty

3

Prášková lakovna Holánek s.r.o.

Pořizení technologie Prášková Lakovna

3

Jiří Luxemburk

Nákup hydraulického bouracího kladiva

3

Miroslav Krmenčík

Pořízení techniky pro přípravu staveniště

3

Zámečnictví Holánek s.r.o.

Pořízení nové technologie Zámečnictví

3

Jan Hanuš

Rozvoj podnikání

3

Václav Brzák

Nákup stavebního stroje

Máte-li i vy zájem o podporu vašeho projektu, obraťte se na kancelář MAS, kde vám rádi poradíme, protože není všem
dnům konec, a i v příštích letech budeme podnikatelské projekty v regionu podporovat.

MAPy mají za sebou několik etap. Druhé etapy skončily k prosinci 2021 (MAP Nymburk) a k lednu 2022
(MAP Mladá Boleslav) a mají za tímto účelem na kontě od zahájení činnosti v roce 2016 vypracovaný systém
funkčních podpůrných opatření. Dobrou zprávou je, že tento nezanikne, ale bude pokračovat v rámci MAP III, byť
s omezenými ﬁnančními prostředky.
Pravidelný čtenář našeho zpravodaje si jistě vzpomene
na minulý článek informující o Inspirativní kavárně
s Martinem Hilským pro širokou veřejnost. V rámci této
aktivity Inspirativních kaváren, kde do křesla pro hosty
usedaly co měsíc zajímavé osobnosti z nejrůznějších
oblastí odborného, kulturního i politického světa, aby
přisypaly ze svého měšce zlaťák do truhlice věnované
výchově a vzdělávání předškoláků i dětí školou povinných.
Za všechny připomeňme dětského psychologa Václava
Mertina, doktorku Kateřinu Cajthamlovou, neurologa
Jana Martina Stránského, novinářku Petru Procházkovou
či ex-ministra školství Roberta Plagu. Pozornému čtenáři
zpravodaje určitě neunikla zpráva o konání Inspirativní
letní školy pro učitele, o podpoře regionálních her nebo
o Kufru knih putujícím po prvostupňových třídách základek,
aby podpořil zájem žáků o čtení knih a zdaleka nejsme
s výčtem mapáckých činností u konce.

Markéta Karásková
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Realizační týmy obou projektů stojí od ledna letošního
roku na prahu třetí etapy, neboť byl na dva roky schválen
MAP III. Navzdory limitujícímu rozpočtu se již nyní rýsují
zajímavé aktivity, které ocení jak učitelé, tak rodiče. Jim
i široké veřejnosti můžeme slíbit již nyní atraktivní regionální
hru – Cestovatelský MAPováček, s pomocí jejíchž
pracovních listů budou moci rodiny s dětmi objevovat po
vzoru televizní Toulavé kamery nečekaná zajímavá místa,
oproti Toulavce ovšem v našem regionu Svatojiřského lesa
a nejbližšího okolí.
Školy ze Svatojiřského lesa nepochybně uvítají možnost
výpůjček špičkových didaktických a metodických pomůcek,
které nejsou běžně ﬁnančně dostupné. Aktivní učitelé se
dál budou scházet na půdě pracovních skupin, pro ředitele
základních i mateřských škol jsou naplánována společná
setkání, to vše za účelem sdílení poznatků a zkušeností.
O to totiž v projektu MAP běží především.
Šárka Dvořáková

ročník 9 • číslo 1/2022 • červen 2022

STRANA

7

SVATOJIŘSKÝ POKLAD

Z NAŠICH INSPIRATIVNÍCH KAVÁREN...

O podporu ze Svatojiřského pokladu byl letos rekordní zájem

MAP III na Nymbursku aneb ochutnávka selského rozumu
s Markem Hermanem

Letošní šestá výzva ze SVATOJIŘSKÉHO POKLADU zaznamenala rekordní zájem ze strany žadatelů oproti předchozím
výzvám v minulých letech. Celkem bylo podáno 10 žádostí o podporu a všechny byly podpořeny. SVATOJIŘSKÝ POKLAD
je fond, který podporuje konání různých společenských, kulturních či sportovních akcí v území Místní akční skupiny
SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. Fond je ﬁnancován z vlastních příjmů místní akční skupiny. V předchozích pěti výzvách bylo
požádáno o podporu celkem na 27 akcí či projektů a všechny byly podpořeny. Celkový počet podpořených projektů tedy
čítá 37.
Luděk Beneš
Přehled podpořených žádostí ze SVATOJIŘSKÉHO POKLADU v roce 2022:
číslo
žádosti
1
2

žadatel
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Zavadilka
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Hrubý Jeseník

název projektu

částka

Dětský den

5 000 Kč

Jeseňská šlápota 2022

5 000 Kč

3

Mateřská škola Úmyslovice

Rozloučení s předškoláky v MŠ Úmyslovice

5 000 Kč

4

Vrokáč z. s.

Kulturní akce – Klub Vrokáč, z. s.

5 000 Kč

5

Masarykova základní škola
a Mateřská škola Dymokury

Zahradní slavnost MZŠ a MŠ Dymokury

5 000 Kč

6

TJ Sokol Struhy z. s.

I. Stružská fotbalová tancovačka

5 000 Kč

7

ZOO Chleby, o.p.s.

Vybavení zázemí – učebny pro aktivity s dětmi

5 000 Kč

8

ZaJic pro radost z.s.

Letní kino v Jizbicích

5 000 Kč

9

Mateřská škola Netřebice,
okres Nymburk

Rytířská slavnost

5 000 Kč

10

SK Rejšice, z.s.

Rejšický kotlíkový guláš

4 950 Kč

Jak na výchovu dětí, jak si poradit s partnerskými vztahy a proč se držet tradiční rodiny, na to vše má
jednoduchý recept Marek Herman: selský rozum. Známý pedagog a autor bestsellerů Máma není služka, máma
je dáma, Najděte si svého marťana aj. zavítal jako host do březnové Inspirativní kavárny, organizované v rámci
projektu Místní akční plán III na Nymbursku (MAP) ve spolupráci s Městskou knihovnou Nymburk, aby se podělil
o své bohaté zkušenosti. Čekal na něj sál narvaný k prasknutí…
Jedni ho zatracují, jiní vzývají. Jak to? Je to prosté. Marek Herman se nám dostává často pod kůži tím, že nahlas
připomíná prosté, desítkami, stovkami let prověřené modely fungování mezilidských vztahů a výchovných principů.
Výrazně akcentuje úlohu maminky v prvních letech života dítěte, podporuje tradiční rozdělení ženské a mužské role
v rodině, odmítá střídavou péči či přijímání dvouletých dětí do mateřské školy. Rve si vlasy nad „nemužností“ dnešních
dvacetiletých mužů i nad současným trendem být „dokonalá matka“, děsí se mobilů a tabletů v rukách dětí atd. Leckdo
může vnímat něco z výše zmíněného jako překonané, nemoderní, genderově nevyvážené, nekomfortní či jinak prudící.
Marek Herman navíc prezentuje své názory značně razantně. Ovšem dodejme, že s notnou dávkou osobitého humoru
a potřebného nadhledu. Ať patříme mezi jeho příznivce nebo odpůrce, shodneme se v jednom, co zkušený pedagog
hlásá: v potřebě nekonečné rodičovské lásky, něhy a citu, kterých by se dítěti mělo dostat jako základní podmínky pro
šťastný a hodnotný život.

TÉMATA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027 ANEB CO NÁS ČEKÁ?

Pokud jste se nezúčastnili přednášky Marka Hermana, a zajímá vás téma výchovy dětí a rodinného života nebo
samotná osobnost tohoto pedagoga, přečtěte si některou z jeho knížek. Jsou rozhodně inspirativní a navrch zábavné.

IROP i PRV budou nadále patřit k vlajkovým lodím
našich aktivit

Realizační tým MAP III má v kapsáři pro letošní rok další zajímavé akce. Podrobné informace najdete na www.mapvzdelavani.cz a na FB MAS Svatojiřský les.
Šárka Dvořáková

IROP neboli Integrovaný regionální operační program a PRV neboli Program rozvoje venkova ČR budou v následujícím
programovém období EU patřit mezi stěžejní programy realizované Místní akční skupinou SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
Nejedná se však o žádnou změnu, bylo tomu tak již v minulých letech, kdy MAS měla v rámci těchto dvou programů
alokaci lehce přes 42 mil. Kč, kterou úspěšně rozdělila na realizaci 82 projektů, konkrétně na 17 projektů z Integrovaného
regionálního operačního programu a 65 projektů z Programu rozvoje venkova ČR.
Novinkou nového programového období je mírné rozšíření témat podpory. V rámci IROPu budou i nadále podporovány
oblasti školství, dopravy či jednotek sborů dobrovolných hasičů a nově například i restaurování památek či veřejná
infrastruktura cestovního ruchu. Program rozvoje venkova ČR rozšíří svou nabídku o témata lesnictví a obnovy obcí.
Finanční alokace IROPu a PRV budou obdobné jako v minulém období, tj. kolem 40 mil. Kč. Mezi nově realizované
programy budou patřit Operační program Zaměstnanost+, který bude v podání MAS řešit témata v sociální oblasti,
a Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost bude cílit na podporu podnikatelských projektů.
Detailnější informace budou v dalších vydáních našeho zpravodaje po ﬁnálním schválení výše uvedených programů ze
strany Evropské komise.
Luděk Beneš
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OKÉNKO PRO ROZHOVOR
Tentokrát s...

předsedkyní MAS
Evou Pacltovou

Evi, jak dlouho jsi vlastně předsedkyně MAS a co vše
tato pozice obnáší?
Předsedkyní MAS už jsem 13 let. Když jsem před 13 lety
MASku přebírala, tak jsem jí přebírala ve stavu žalostném.
MASka měla jednoho zaměstnance, dluh 800 000 Kč
a vypadalo to, že skončí, protože se nepodaří ten dluh
bance splatit. Takže v takovém pastavu jsem MASku
přebírala. Podařilo se jí stabilizovat a najít systém, jak dluh
splatit. Samozřejmě pomohla členská základna, za což opět
veliký dík, protože bez těch lidí bychom to nebyli schopni
zaplatit. Postupně se z MASky stala stabilní společnost,
která má dnes řadu zaměstnanců na plný úvazek, ﬁnančně
si stojí velice dobře a myslím si, že je tady v regionu velký
hráč, takže pro mě... když se podívám zpátky, tak ač to
bude znít třeba samolibě, jsem pyšná a vůbec se za to
nestydím. MASka je vlastně takové moje dítě.
Samozřejmě práce předsedy je čím dál tím víc časově
náročnější, protože musíš koordinovat práci všech
manažerů, musíš mít přehled o všech aktivitách. Projektů,
do kterých jsme zapojeni, už je tak strašně moc, že už
to časově špatně dávám, a navíc dneska každou žádost
MASky či žadatele musím elektronicky podepsat a je to
už opravdu hodně časově náročné. Myslím si, že členská
základna a valná hromada by měla zvážit, jestli není čas
na to, aby na pozici předsedy byl někdo na plný úvazek,
normálně placený, prostě normálně zaměstnanec. Myslím
si, že by si to MASka zasloužila.
Hraje MASka nějakou roli ve tvém soukromém životě?
Teď nevím, jak tuhle otázku uchopit, jelikož já bohužel
nemám vůbec soukromý život. Před lety jsem se dostala
do takové své patové situace a tu jsem vyřešila prací.
Řekla jsem si, že děti už jsou velké, a tak jsem se vrhla
do práce. Mám pocit, že jsem to možná až přepískla.
Jsem hodně angažovaná, ale teď jak jsem dvojnásobnou
babičkou, si říkám, jestli třeba není čas malinko zvolnit
a začínat si zase tu rodinu užívat z té druhé strany. A to je
právě ten důvod, proč už bych chtěla skončit. Chtěla bych
začít trošku soukromě žít. Jinak mě MASka ovlivnila v tom,
že jsem díky ní poznala řadu zajímavých lidí, hlavně tedy
díky projektům, na kterých jsme pracovali. Naše MASka
byla vybraná za Českou republiku do projektu V4 – pomoc
Makedonii, to byl hodně zajímavý projekt, díky kterému jsem
se podívala i několikrát do Makedonie. Takže to mi hodně
rozšířilo obzory. I jsem musela oprášit svoji angličtinu, ve
které mám velké mezery... ještě mám hodně co dohánět.
Takže díky MASce veliký záběr a spousta nových a nových
lidí.
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Dokážeš coby z pozice předsedkyně MAS, a zároveň
z pozice starostky Jizbic zhodnotit největší přínosy
MASky pro náš region? Liší se nějak pohled z těchto
dvou pozic?
Tak samozřejmě, z pozice starostky to beru jako uživatel
a příjemce a z pozice předsedkyně jako ten aktér. Já si
myslím, že MASka pro náš region udělala za ta léta
strašně moc. Od roku 2007 sem nateklo spoustu milionů,
a kdyby tohle nebylo, tak už jen to, že se stmelil soukromý,
podnikatelský a neziskový sektor a obce, je strašně
důležité. Lidé o sobě vědí, mají tu možnost se někde
setkat a navazují spolu kontakty, vzájemně spolupracují,
sdílejí zkušenosti. To je velmi důležité, protože dneska se
všechno točí hlavně kolem peněz, a i když se sem hodně
peněz přivedlo, myslím si, že tohle je mnohem důležitější.
O tom jsme se přesvědčili, když se dělala strategie MASky
na toto programovací období. Ti lidé se na ta setkání těší.
Právě včera jedno takové setkání podnikatelů proběhlo.
Odcházeli hodně spokojení a byli rádi, že tam byli. A to je
přeci víc jak vyznamenání.
V jakém případě může být MASka prospěšná obyčejným
lidem?
Vlastně de facto díky těm podpořeným projektům si to lidé
mohou potom užít. Když MASka zprostředkuje to, že díky
její pomoci se v obci vybuduje nějaká nová veřejná budova
nebo nová cesta nebo cokoli, tak to ten občan samozřejmě
pocítí, protože to užívá. Ale i třeba to, že v nejbližší době
bude spuštěný nový web MASky, který bude fungovat i jako
informační server pro běžného občana regionu, nebo pro
návštěvníky. Tam se dozví veškeré informace, např. kde
bude jaká akce, kde jsou jaké provozovny atd.
Kde MAS, jakožto nezisková organizace, bere ﬁnance
na provoz a mzdy pro zaměstnance? Mnoho lidí si pod
pojmem neziskovka představí organizaci placenou
z veřejného rozpočtu, tedy našich daní...
Tohle je právě speciﬁkum místních akčních skupin.
MASky pracují metodou LEADER, a díky tomu, že jim
určitá ministerstva umožní přerozdělovat ﬁnance, tak
vlastně za tu práci, kterou pro ten region dělají, jim to
ministerstvo ﬁnancuje částečně mzdy a chod té kanceláře.
V podstatě je to forma odměny za to, že MASka tu práci
dělá. Ale je to poměrně dost složité, takhle jsem to řekla
jen hodně z rychlíku. Informování o ﬁnancování Místních
akčních skupin by si určitě zasloužilo samostatný článek
s vysvětlením.
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Jelikož se již po dva roky potýkáme s pandemií covidu,
ovlivnila nějak chod, fungování MASky?
Určitě jsme se s tím museli vypořádat jako každá
organizace. Najelo se na home ofﬁce. Tohle byl tedy velký
problém v projektech Místních akčních plánů vzdělávání,
protože tam byla nasmlouvána velká řada projektů, které
se nemohly realizovat, takže jsme něco zkoušeli přes
online prostředí, ale to nebylo prostě úplně ono. Někomu
ten online vyhovuje, ale já jsem v tomhle asi stará struktura,
takže pro mě je online úplně „voser“.
Plánuje MASka v následujících letech nějaké zásadní
změny, ať už se týkají chodu, podpory nejrůznějších
projektů, plánování akcí atd.?
Tohle je těžká otázka. MASka by samozřejmě chtěla jet
minimálně v té úrovni, ve které jede teď.
Ale protože není jisté, jaké bude v budoucnu ﬁnancování
MASek, musíme najít nějaký zdroj, ze kterého se budou
ﬁnancovat zaměstnanci a chod MASky.
Jak by vypadal náš region, kdyby MASka nefungovala
a naopak, jak by vypadal, kdyby měla k dispozici
k přerozdělení mnohem větší ﬁnanční částky? Je
nějaká taková šance v budoucnu?
Spousta lidí vlastně vůbec netuší, co je MASka a co
MASka dělá. S tímhle problémem bojujeme od vzniku
MASky. Potřebovali bychom se dostat do povědomí té
nejširší veřejnosti.
Nevíme, jakým způsobem se více zviditelnit, to je náš
neustálý problém. V této souvislosti jsme vymysleli, myslím,
zajímavou věc, kterou bychom chtěli realizovat od září a to,
že bychom navštěvovali školy a v rámci občanské výchovy
(nebo jak se tomu dnes říká) bychom vedli s dětmi debaty
o regionálním cítění, o angažovanosti, o možnostech, co
můžu udělat já jako jedinec. Chtěli bychom to právě valit
přes ty děti, protože ty děti to dokážou donést domů. A i když
rodiče nechtějí věnovat čas tomu, vyhledat si informace, tak
si myslíme, že přes děti je to schůdnější. Na to se moc těším.
Věřím, že to bude moc zajímavé a chtěli bychom to přizpůsobit
jak pro první stupeň základních škol, tak pro druhý, jak po
vesnických, tak po městských školách. Tak to je k tomu, že
lidé prostě nevědí. Ale když se ohlídneme zpátky a vidíme,
kolik projektů za kolik milionů bylo podpořeno, tak tyhle
projekty by prostě nebyly, kdyby MASka nefungovala. Takže
tohle je hmatatelný výsledek té práce a ten by prostě nebyl.
Obce i podnikatelé by si tak museli najít nějaký zdroj, sami si
někde o dotaci požádat a vůbec... přijít s myšlenkou, že chci
dotaci, teď si sám najít přes ministerstvo informace, sám si
vyplnit žádost… s tím vším pomáhá MASka a věřím, že 2/3
podnikatelského sektoru by se na to jinak vykašlaly. Protože
než by si sami absolvovali to kolečko hrůzy, což opravdu tak
je, co si budeme povídat... Tady ta dotační politika není úplně
ideálně nastavená, není to nic jednoduchého, je to z mého
pohledu nesmyslně složité. Takže v tomhle MASka má
veliké zásluhy. Obce jsou na toto zvyklé, ale ten soukromý
sektor prostě ne a ti zemědělci vůbec, ti jsou zvyklí na ty své
zemědělské dotace, ale když pak chtějí něco navíc, tak pro
ně je to pomalu bez cizí pomoci nedosažitelné.
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Bohužel není šance, že by v budoucnu měla MASka
k přerozdělení větší ﬁnanční částky. Nejsem takový idealista,
i když by to bylo ideální a krásné, protože ta MASka přesně
ví, díky jejímu přímému kontaktu s tou obcí, nebo s tím
podnikatelem, co ten region chce a kde jsou jaké slabiny.
Takže kdyby MASka ty peníze měla, tak to tu máme zlaté.
Vše, co trápí obce a vše, co trápí podnikatele, tak by měli,
ale bohužel to takhle nejde. Vždy to jsou takové vlny. Teď
řeknu z pozice starosty: v Jizbicích děláme hodně zajímavý
projekt – revitalizaci bývalé pískovny a obnovujeme tam
původní mokřady. Žije nám tam spousta obojživelníků,
některé jsou na červeném seznamu, i nějaké rostliny
máme na červeném seznamu. Teď je prostě období,
kdy tyto projekty jsou podporovány, takže jsme toho
využili, protože jsme to potřebovali udělat. Ale je tu pár
nespokojených občanů, kteří řeknou: „No jo, než by radši
opravili veřejné osvětlení, tak se vyhazují evropské peníze
za takové kraviny.“ Zaprvé si nemyslím, že to je kravina, ale
tak to je. Každý starosta potvrdí, že bylo období, kdy frčely
kanalizace, tak se ve všech obcích dělaly kanalizace. Komu
ujel vlak, tak teď už s bídou tu dotaci sežene (malá obec)
anebo ji sežene za nevýhodných podmínek. A teď zase
frčí něco jiného, takže musíš najet na tuhle vlnu a držet
ten krok. Dneska sehnat dotaci třeba na veřejné osvětlení
je veliký problém. Prostě ta dotační politika je tady u nás
v Čechách doslova zvrhlá. A MASka tím, že má přesnou
znalost toho regionu, by krásně věděla, kde ty peníze jsou
potřeba a byly by naprosto účelně vynaloženy.
Jaké akce se v budoucnu plánují pro veřejnost? Kde
berete inspiraci?
Kde bereme inspiraci? Právě zaměstnanci jsou tak
kreativní, že nevím, kam na to chodí, ale takové pecky
z nich padají. Taková topovka bude letos 10. výročí akce
Poznejte náš venkov. Akcí bude tedy mnohem víc, ale
tahle bude taková the best of. A klidně můžu prozradit, že
tam vystoupí kapela Olympic a celou akci bude moderovat
Lukáš Hejlík.
Čeho si na MASce nejvíce ceníš?
Jak už jsem řekla na začátku, já jsem měla strašné
štěstí na lidi. Nejvíce si cením těch zaměstnanců, protože
ty odvádí super práci. Pro některé to bylo dokonce první
zaměstnaní, sice to bylo někdy těžké, ale zase to má
velikou výhodu, protože si toho zaměstnance vychováš,
nepřinese si návyky odjinud. Byla to výzva, věřím, že
i pro vás, zaměstnance. Vy, co jste nastoupili do MASky
do prvního zaměstnaní, jste byli vhozeni a nuceni hned
plavat. A toho si nesmírně cením, protože všichni jste se
s tím skvěle poprali.
Evi, děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů
v pracovním i soukromém životě.
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INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI SVATOJIŘSKÉHO LESA
Dáša Havlová
Paní Dáša Havlová – vystudovaná matematička, podnikatelka a majitelka Biofarmy Košík, která svým hostům
nabízí příjemné posezení v restauraci v krásném prostředí, ubytování, výtečné produkty, prohlídky farmy
a komentované exkurze, pořádání svateb, kurzy výroby sýra, aranžování květin a mnoho dalšího. Pojďme si paní
Dášu Havlovou a její biofarmu představit blíže.
Představte se prosím našim čtenářům, povězte něco
z Vašeho soukromého i pracovního života.
Jsem původem ze Slovenska, v Čechách jsem od
roku 1984. Vystudovala jsem MATFYZ, studovala jsem
i v Japonsku a kandidaturu mám z Kyjeva z technické
kybernetiky, ale komunisti mi už nedali práci, takže jsem
se živila programováním. Poté, když komunisté tlačili na
zaměstnavatele, aby mě vyhodili, povedlo se mi získat
invalidní důchod, což mě zachránilo před stíháním za
„příživnictví“. Bez práce jsem měla dostatek času a účastnila
se různých disidentských aktivit, včetně vydávání samizdatů.
Konkrétně jsem vázala knížky Edice Expedice. Vydali jsme
284 titulů a jsou k vidění v samizdatové knihovně Libri
Prohibity. Byla jsem v Občanském fóru od začátku, kdy bylo
založeno, měla jsem funkci v radě OF. Zde jsem se podílela
na založení Nadace OF, která dodnes funguje a poskytuje
nevelké granty na záchranu historických památek. Poté,
co moje rodina restituovala nějaké nemovitosti, mimo jiné
tu nejdůležitější – Palác Lucerna, se věnuji správě tohoto
majetku.
Jak byste se charakterizovala 3 slovy?
Jaká jsem? No, myslím, že jsem dost vytrvalá, mám pořád
chuť něco dělat a mám více plánů, než mohu zrealizovat.
Kde se vzal nápad založit biofarmu a proč zrovna
v Košíku? Jak jste se sem vlastně dostala?
V Praze byli před rokem 1989 lidé, kteří s režimem
otevřeně nesouhlasili, pod drobnohledem státní policie
více než jinde. I proto disidenti trávili hodně času na svých
chalupách mimo Prahu, aby se vyhnuli častým domovním
prohlídkám nebo pobytu v cele předběžného zadržení. My
jsme měli v pronájmu malou chatičku v Brdských lesích,
ovšem majitelé nám pod tlakem StB nájem vypověděli.
Chalupu v Košíku jsme si koupili v roce 1988.
Ještě v Bratislavě jsem trávila mnoho času na zahradě
mé babičky, i rodiče si později v Bratislavě zahradu pořídili.
Příroda mi byla blízká od dětství, otec podporoval zájem
o chov drobné havěti, bylo to sice v činžáku, ale měli
jsme želvu, rybičky, kočky, nějaké myši, ještěrku a další
zvířata, která byla spíše menší, takže k půdě i ke zvířatům
mám vztah. V létě jsem pravidelně jezdívala na střední
Slovensko, kde je tradice chovu ovcí, ráda jsem trávila
čas na salaších, takže bylo přirozené, že jsem si na Košík
obstarala ovce. Bylo to v roce 2004 kdy jsem začala s 15
ovcemi, které spásaly zarostlé, neobdělávané pozemky
kolem chalupy. Později jsem se rozhodla začít farmařit a to
hned ekologicky. V roce 2009 jsme otevřeli penzion Tuchom
vytvořený ze staré rozpadlé chaloupky.
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Co typického a zároveň i netypického Vaše biofarma nabízí?
Já myslím, že netypické je to, že máme široký záběr od pěstování
polních plodin, obilí, brambor, přes chov zvířat, ovce, kozy, krávy,
prasata a slepice, pěstujeme zeleninu, ovoce a zpracováváme
i své produkty. V Sovoluskách máme novou moštárnu a nabízíme
moštování jablek a hrušek i zájemcům z okolí. Vyrábíme marmelády,
zpracováváme ovčí, kozí a kravské mléko, zákazníci si naše sýry
velice pochvalují. Naše produkty je možné koupit přímo na farmě
anebo objednat přes e-shop: e-farmakosik.cz. Prodáváme i maso
z našich zvířat, vejce, klobásy, uzený špek. Prodáváme také přes
Scuk.
Malá restaurace v Penzionu Tuchom je vyhlášená svými
brynzovými haluškami, jehněčím a sladkými lívanci, místo
v restauraci je potřebné si rezervovat jednak proto, že je restaurace
malá, ale zejména aby jídlo bylo čerstvě připraveno pro konkrétního
hosta.
Návštěvu farmy je možné spojit s procházkou, zvlášť děti uvítají
kontakt s našimi zvířátky, poníkem, oslíkem, divočákem, kočkami
a psy a samozřejmě je možné vidět i práci s hospodářskými zvířaty,
dojení, pasení a podobně.
Podílíte se i vy sama na výrobě vašich produktů?
Na výrobě produktů se denně nepodílím, při organizaci práce
mi na to nezbývá čas, ale když je potřeba, zaskočím v sýrárně či
moštárně, ale nejvíc pracuji ve skleníku, kde se věnuji přípravě
sazenic zeleniny a květů. Provádím exkurze po farmě a vedu
ročník 9 • číslo 1/2022 • červen 2022
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Setkala jste se někdy s nějakým nestandardním přáním Vašich hostů?
Pro městské lidi jsou veškeré práce na farmě nestandardní, proto je libovolná
práce zážitkem.
Ovlivnil nějak covid chod Vaší biofarmy?
V době covidu jsme měli zavřenou restauraci, neprodávali jsme produkty
v obvyklém množství, ekonomicky jsme covid pocítili významně. Na kompenzaci
jsme nedosáhli, protože se týkala ubytování až nad 5 pokojů.
Čím kromě vedení biofarmy se ještě zabýváte?
Má hlavní činnost je starost o Palác Lucerna v Praze, kte právě běží veliká
rekonstrukce. Je to rozsáhlý a náročný projekt, končíme první část a další
plánujeme do konce roku 2023.
Dále vedu Nadaci Občanského fóra, která dává granty historickým památkám,
vedu školu ikebany – Prague Sogetsu study Group v Praze v Lucerně, jednou
za 14 dnů máme hodiny aranžování květin a zabývám se ještě jiným japonským
uměním, a to je oshibana, vytváření obrázků ze sušených květů. Nejvíce času
mi zabírá právě Lucerna a samozřejmě farma. A i když jsem tady na farmě,
jsem stále ve spojení s kanceláří.
Jaký je Váš největší podnikatelský úspěch a největší podnikatelské
zklamání?

workshopy výroby sýrů, moštů, zavařenin, aranžování
květů, zpracování vlny a podobně. Všechno jsme se naučili
vyrábět tady, něco sami z knih a něco nás naučili bačové
ze Slovenska. Sýry i klobásy se udí v dřevěné udírně na
švestkovém nebo třešňovém dřevě.

Největší podnikatelské zklamání bylo, že jsme se v rámci rodiny nedohodli na
správě majetku a o některé nemovitosti jsme přišli. Palác Lucerna jsem nakonec
koupila, ale trvalo to 23 let jednání a soudních sporů. Byla to velice těžká doba,
nedobrá část mého života. Naopak jsem ráda, že i v té komplikované době se
mi podařilo v podstatě z ničeho vybudovat tuto farmu. Z původní chaloupky
a sadu o velikosti 20 arů vznikla farma o velikosti téměř 15 ha, s dvěma penziony,
s domky pro zaměstnance, stájemi, výrobnou sýrů, moštárnou. Po farmě je
možné se volně pohybovat, udržujeme cestičky pro návštěvníky.

Máte v plánu rozšíření farmy? Případně o co?
Plány rozšiřovat rozlohu farmy nemám, ale chtěla bych
ještě nějaké věci vylepšit a dotáhnout. Na rekonstrukci
čeká ještě chalupa v Sovoluskách, kde plánujeme vytvořit
ubytování pro hosty a jinak jsme už víceméně rekonstrukce
zvládli. Asi bych chtěla ještě udělat nějaký zajímavý
kurník, protože v ekologii je podmínka, že si nemůžeme
kupovat kuřice na vajíčka, ale musíme si je líhnout, takže
potřebujeme nějaké slušné prostředí, kde bude líheň
a výchova kuřátek a také by chtělo vylepšit ohrady pro
prasátka, rozšířit kravín, vylepšovat se dá pořád.

Co je Vaší inspirací při podnikání? Máte nějaký podnikatelský vzor?
Co se týče farmy, inspirovala mě návštěva v Anglii u prince Charlese na jeho
ekofarmě Highgrove. Velmi se mi líbilo, že funguje jako hospodářství a současně
to je velmi pěkné místo, kde se parky a zahrady střídají s ohradami pro zvířata
a kolem jsou pole. Napříč kvetoucími loukami jsou vysekané chodníčky pro
pěší, kolem budov jsou vysázené bylinky, květiny a krásná místa pro posezení.
Doporučuji prohlédnout alespoň na internetu. Stejně tak bych chtěla, aby
vypadala naše farma, aby zaměstnanci i návštěvníci vnímali příjemné hezké
prostředí, takže vysazujeme různé stromky, ozdobné keříky, květiny, postupně
čistíme meze. Když se projdete kolem rybníka, právě tam kvetou ﬁalky, předtím
kvetly sněženky, těší mě ta pestrost, věčná proměna. Myslím, že i návštěvníci
hezky upravené prostředí ocení, přijdou se najíst i odpočinout si.

Jste vy sama aktivní při organizaci a zprostředkování
zážitkových pobytů u Vás nebo vše dělají Vaši
zaměstnanci?
Zprostředkováváme pro návštěvníky jednodenní i dvoudenní zážitkové pobyty, a to podle sezóny. Podle toho, co
se právě děje, si vezmu lidi na starost a chodím s nimi po
farmě.
Mám promyšlené, co je zrovna potřeba udělat a zážitkáři
mi s pracemi pomáhají tak, aby si prošli celou farmu a viděli,
co se kde děje. S posledními zážitkáři jsme byli ve skleníku
přesazovat saláty, poté čistili kurníky, krmili ovce, králíky,
sbírali vajíčka, podojili krávy...

Na co jste v životě opravdu pyšná?
To já nevím, neřekla bych, že jsem na něco pyšná.
Plánujete v budoucnu otevřít regionální obchůdek?
Ano, v sezóně bude otevřený dole na farmě obchůdek s našimi produkty. Je
přichystaný, otázkou ještě je, jak to zmedializujeme. Chtěla bych ho mít otevřený
v pátek a v sobotu. Už jsme měli i nějaké akce, při kterých byl otevřený. Všechny
produkty, které vyrábíme, si zákazníci budou moci v obchůdku zakoupit, výhodou
je, že si tam budou moci koupit čerstvé věci, např. v e-shopu prodávat třešně
není moc dobré, protože než se dostanou k zákazníkovi, tak nemusí vydržet.

Byla u Vás na zážitkovém pobytu nějaká známá
osobnost?

Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám, ať se Vám i Vaší biofarmě nadále daří!

Bylo tady hodně známých osob, ale jen na zážitky
gastronomické nebo konkrétně pomoci.
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bych řekl, že tomu i fandili. Všechny administrativní procesy trvaly okolo
3 měsíců, což není tak hrozné, ale ve výsledku jsem se dozvěděl, že
kdybych chtěl postavit trafo stanici, tak to bude rychlejší a jednodušší.

ROZHOVOR S JANEM BURYANEM NA TÉMA VÝSTAVBA KAPLIČKY SV. ISIDORA
Kaple sv. Isidora

A jak jste zvolil místo?
Místo jsem měl vybrané dlouho, jen jsem čekal, až se dokončí cesty
v rámci komplexních pozemkových úprav. Kaplička bude stát v polích,
na místě, které místní volí ke svým procházkám po okolí, protože
nabízí krásné výhledy. Kaplička bude věnovaná všem místním rolníkům
a zahradníkům, co mají zdejší půdu opravdu rádi a zasvěcená bude
sv. Izidorovi, což je patron všech rolníků, zahradníků, dobré úrody
a ochránce proti suchu – dnes aktuální téma, ale k němu někdy příště.

Životem nás provázejí věci všední, méně časté a sem tam i ojedinělé. Jednou takovou ojedinělou záležitostí je
výstavba kapličky. Že jste nikdy u výstavby kapličky nebyli? My doposud také ne, proto se těšíme převelice na
výstavbu jedné takové v obci Košík u Rožďalovic. A koho vůbec napadlo kapličku postavit a hlavně proč? To se
dozvíme, vyzpovídáme-li místního rodáka Jana Buryana, který nedávno položil základní kámen kapličky.
Pane Buryane, povíte nám něco o sobě?
Celý život jsem zasvětil zemědělství, pocházím z tradiční
zemědělské rodiny, mám rád venkov a fandím jeho tradicím.
Naše rodina už tři generace hospodaří na pozemcích
v Košíku a jeho okolí a byl bych rád, kdyby pokračovaly
i naše děti. Před několika lety jsem si vystavil na zahradě
zvoničku, tyhle věci se mi líbí a k venkovu neoddělitelně
patří.

Odběhneme-li od tématu kapličky, je ještě něco jiného mimo
přímé práce na poli, co vás v současné době velmi zaměstnává?
S ostatními zainteresovanými lidmi a spolky zvažujeme pořádání
traktoriády, což byla před covidem tradiční akce spojená s poslední
srpnovou sobotou. Jinak sbírám staré mlátičky a zemědělské stroje. Do
budoucna bych si chtěl otevřít muzeum starých zemědělských strojů.

Zvoničku, funkční zvoničku?

Z plánovaného rozhovoru se nakonec stala velmi příjemná prohlídka
soukromého muzea, které skýtá spoustu pokladů. Budeme držet palce,
aby se panu Buryanovi splnilo přání a muzeum v budoucnu otevřel
veřejnosti, protože jeho sbírka je ohromná (nejen kvantitou), stejně jako
jeho nadšení!
Markéta Karásková

Ano, funkční, taky mi lidi už 8 let nadávají, že je to slyšet
až do Doubravan :) Funguje automaticky, ale na principech
klasického klekání, tzn. třikrát denně: ráno, v poledne
a večer. Od zvoničky už byl jen malý krok k výstavbě
kapličky.
S návrhem kapličky Vám někdo pomáhal?
Ne ne, celé jsem si to nakreslil sám a pak jsem s tím
vyrazil na klasické úřední kolečko.
Povíte nám nějaké byrokratické perličky?
Když jsem s nápadem přišel prvně, tak se na mě paní na
úřadě tak podívala, tak jsem jí říkal, že to myslím vážně, že
jsem se nezbláznil. Se vším nakonec vyšli vstříc, dokonce
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REGIONÁLNÍ HRY ANEB HRAJEME SI VE SVATOJIŘSKÉM LESE
Cestuj, poznávej a hrej...
Je tu jedna novinka, která vás určitě bude zajímat. Připravili jsme pro vás sérii výletů s poznáním. Výlety vycházejí
z ﬁlozoﬁe místně zakotveného učení – to využívá speciﬁka daného místa – přírodní, historické, společenské a využívá
jejich kontextu pro výuku, která se v tomto případě přesouvá ven. Dítě, potažmo dospělý, si buduje a prohlubuje osobní
vztah k místu, kde žije, což vede mimo jiné i k tomu, aby se o toto místo dobře staral.
Pro rodiny s dětmi jsme v rámci MAP Nymburk připravili Výlety s tajenkou. Ve spolupráci s Lucií Nachtigallovou alias
Fejsbukovou matkou jsme připravili výlet s názvem Za mlýny, rohatými Gaskoňci a ztraceným zvonem do Rožďalovic,
o kterém jsme psali v minulém Svatojiřském zpravodaji. Jen připomínáme, že podrobnosti, plán trasy a vše potřebné
je volně ke stažení zde: https://veldo.cz/vylety-s-tajenkou/vylet-za-mlyny-rohatymi-gaskonci-a-ztracenym-zvonem-dorozdalovic
Cestovatelský MAPováček je krásný interaktivní deník pro menší i větší výletníky, kteří chtějí poznávat hezká místa
Nymburska, plnit na nich zábavné úkoly a zároveň se o nich něco víc dozvědět – jsou to město Nymburk, vrch Chotuc,
Holské rybníky, ZOO Chleby, rozhledna Romanka nebo zámek Loučeň. Cestovatelské Mapováčky budou k zdarma
k vyzvednutí na různých místech po našem regionu. Pro aktuální informace sledujte náš web.
Naší chloubou je Regionální učebnice, kterou během minulého roku připravila skupina učitelů a dalších nadšenců
do vzdělávání a místní historie. Je připraveno celkem 7 lekcí, které se všechny odehrávají venku, na různých místech
nymburského regionu – konkrétně jsou to Nymburk, Sadská, Kostelní Lhota a Hrubý Jeseník a jeho okolí. Každá lekce
obsahuje podklady pro učitele včetně metodického postupu, studijní materiály, pracovní listy pro žáky, ale také praktická
doporučení jako jsou doprava na místo, možnost občerstvení apod. Všechny materiály jsou volně ke stažení na našich
webových stránkách.
Věříme, že sluníčko a pobyt na čerstvém vzduchu jsou tím nejlepším způsobem, jak zahnat jakékoli chmury. Přejeme
vám, aby se vám námi připravené výlety líbily!
Za realizační tým MAP III na Nymbursku Šárka Dvořáková
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Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES je spolek, který vznikl v dubnu roku 2006 a v současné době má 57 členů.
Postavení MAS mezi ostatními neziskovými organizacemi je zcela unikátní. Zahrnuje v sobě zkušenost veřejného
i soukromého sektoru, podnikatelských i neziskových subjektů.
Místní akční skupina podporuje rozvoj svého území realizací různých komunitních projektů, kterým již rozdělila
téměř 80 mil. Kč. Dále se věnuje dotačnímu poradenství, propagaci aktivit cestovního ruchu a akcí v regionu, podpoře
regionálních produktů a strategickému plánování. MAS je také aktivní v oblasti vzdělávání, kde podporuje mateřské
a základní školy či místní spolky.

KONTAKTY:
Kancelář MAS
Pojedy 33, 289 34 Žitovlice
Tel.: 605 214 434
E-mail: info@svatojirskyles-mas.cz

Sledujte nás na FB

MOBILIÁŘ K ZAPŮJČENÍ
Místní akční skupina nabízí svým členům zapůjčení
mobiliáře za poplatek*, jedná se o:
• 50 x pivní set (stůl a dvě lavice)
• 1 x nůžkový stan (3 x 3 m)
• 1 x nůžkový stan (3 x 6 m)
• Plackovač (lis na placky/zrcátka/otvíráky/odznaky)
• Reproduktor s mikrofonem
• Ohřívač horkých nápojů – 16 l

Mobiliář pro školy (zdarma):
• Kufr plný knih
(na podporu čtenářské gramotnosti pro 1.st. ZŠ)
• Ozoboti – robotická hračka (pro 1. a 2. st. ZŠ)
• Kufr plný nápadů (podpora matematické
gramotnosti) pro 1. stupeň ZŠ
• Kufr pomůcek pro nadané žáky

*Ceník naleznete zde: http://svatojirskyles-mas.cz/zapujceni-mobiliare/ms-2528/p1=2528
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