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Vážení a milí čtenáři,
po roce vám opět přinášíme zprávy o činnosti MAS
Boleslavsko.
Programové období 2014–2020 skončilo, proběhly
přípravy na nové programové období, které s sebou
přináší řadu změn. V rámci nového programového
období byla schválena žádost o standardizaci naší
místní akční skupiny MAS Boleslavsko, která je nezbytnou podmínkou pro přípravu a realizaci nové
strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
období let 2021–2027. V rámci příprav na nové období
náš realizační tým připravil Koncepční část Strategie,
která byla předložena ke schválení řídícímu orgánu
a která byla již schválena. Nyní čekáme na bližší podmínky stanovené jednotlivými řídícími orgány pro
operační programy. Po zpřesnění pravidel budeme
moci přistoupit k vytvoření akčního plánu, který již
bude obsahovat konkrétní informace o tom, jaké oblasti rozvoje budeme moci v rámci naší MAS podporovat. Věříme, že i v novém období budeme moci přinášet našemu regionu podporu a pomoc v rozvoji
aktivit jednotlivých žadatelů.
O tom, jaké výzvy byly při realizaci Strategie CLLD
v dosavadním programovém období vypsány, jaké

projekty byly podpořeny a jak se díky realizaci SCLLD
rozvíjí náš region, vás podrobněji informují mé kolegyně na dalších stánkách tohoto zpravodaje.
Na tomto místě bych především ráda poděkovala
v prvé řadě všem našim partnerům za podporu i jejich osobní angažovanost, bez nichž by MAS Boleslavsko nemohla vyhlašovat výzvy, hodnotit je, ani vybírat projekty k podpoře.
Nemalé poděkování také patří všem zaměstnancům
a spolupracovníkům MAS Boleslavsko, kteří jednají
s řídícími orgány – jednotlivými ministerstvy, s potenciálními žadateli, připravují veškeré administrativní
kroky nezbytné pro realizaci SCLLD, zajišťují jednání
všech orgánů MAS – Valné hromady, Programového
výboru, Výběrové komise i Monitorovacího výboru.
Díky jejich svědomité práci patří naše MAS mezi
úspěšné místní akční skupiny, které do svého regionu
přinášejí z prostředků EU nemalou finanční podporu.
Závěrem mi dovolte popřát naší MAS Boleslavsko
hodně štěstí a dostatek energie i lidského potenciálu
také v následujícím období.
Mgr. Jana Blechová
ředitelka MAS Boleslavsko
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Finančně nás vedle našich partnerů podporuje:
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Dotační výzvy
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
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 za-

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

V minulém roce byla z OP Zaměstnanost vyčerpána
celá alokace a doposud nebyla vyhlášena další výzva.
Na programové období 2014–2020 měla MAS Boleslavsko stanovenou alokaci z OP Z na 8,385 mil. Kč
a podpořila tak devět projektů celkem za 8 mil. Kč.

Seznam vyhlášených výzev za programové období 2014–2020
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

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 vztahu 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:
Konání příměstských táborů v Bakově nad Jizerou
a okolí po dobu jarních a letních prázdnin. Pro děti je
připraven program plný sportovních, výtvarných, přírodovědných a dalších táborových aktivit. Celým týdnem děti provází celotáborová hra a uprostřed týdne
se děti se svými vedoucími vydávají na výlet. V létě se
děti loučí táborákem a spaním pod širákem či ve stanech. Rodičům odpadá starost, jak vyřešit zajištění
péče o děti v době, kdy oni pracují, děti však mají ještě prázdniny.
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Program podpory lokální zaměstnanosti
na území 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 i Žadatel) spolu s partnerem agenturou práce DP WORK,
s. r. o., (DPW, Partner) reagují na identifikované problémy osob vracejících se na trh práce po MD/RD (CS)
v regionu Boleslavsko. Zapojují místní aktéry včetně
obcí a řeší komplexní program zaměstnanosti pro
min. 45 osob, a to i s využitím individuálních forem
práce s CS. Součástí programu je pracovní diagnostika, poradenství, motivační aktivity, koučink, vzdělávání a umisťování na trhu 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 centrum v Bakově nad Jizerou, a to na základě spolupráce
s několika neziskovými organizacemi, které se dlouhodobě věnují aktivitám pro CS. V rámci projektu by
mělo dojít k zajištění základního sociálního poradenství, 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.
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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, věnují se různorodým činnostem, baví se a jejich rodiče se
bez omezení mohou věnovat pracovním povinnostem. Na podporu těchto rodičů se žadatel rozhodl
uspořádat cyklus příměstských táborů. Program tábora je zaměřen na kontakt s koňmi, přírodou, životním 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 pečujícím o děti ve věku 6–15 let zajištěním péče o děti
v exponovaných prázdninových termínech, ve kterých se rodiče nemohou sami postarat o hlídání
svých potomků. Po dobu tří let tak bude realizováno
celkem 18 turnusů příměstských táborů pro děti
v období letních prázdnin. Rodiče díky tomu nebudou limitováni na trhu práce a nebude omezován jejich kariérní růst. Pro děti je připraven pod vedením
bohatý volnočasový program.
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
Anotace projektu:
V rámci projektu „Příměstský tábor v muzeu“ budou
realizovány tři turnusy příměstských táborů po dobu

3 let určených pro děti a mládež z Dobrovice a blízkého okolí. Místem realizace jsou Dobrovická muzea
(areál bývalého hospodářského dvora z 16. století).
Cílovou 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 dostupného a kvalitního zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života.
Díky realizaci projektu budou moci být pečující osoby
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 táborů, o které je mezi rodiči velký zájem, a má v úmyslu rozšířit nabídku příměstských táborů nejen
na dobu letních prázdnin, ale i v době jarních a podzimních prázdnin. Letní prázdniny, ale i kratší jarní
nebo podzimní prázdniny jsou pro mnohé zaměstnané rodiče velkým problémem, neboť nemají zajištěnou péči a smysluplnou činnost pro své děti. Zákonná 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.

Programové období 2021–2027 OP Zaměstnanost+
V červnu 2021 schválila Evropská unie balíček nových nařízení, která tvoří legislativní základ pro podporu z 8 fondů/nástrojů se sdíleným řízením pro oblast politiky soudržnosti v programovém období
2021–2027.
Program je nástupcem OP Zaměstnanost a mezi
jeho priority patří:
• Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb;

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

• Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu
práce;
• Modernizace institucí na trhu práce;
• Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života;
• Fungující systém dalšího profesního vzdělávání;
• Podpora a využití pracovní mobility;
• Sociální začleňování;
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• Sociální bydlení;
• Klientsky orientované sociální služby;
• Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče.
MAS Boleslavsko plánuje ve svém akčním plánu
OPZ+ podpořit projekty na podporu různých cílových
skupin v území dle jejich potřeb. Podpora bude smě-

řována k žádostem na příměstské tábory, na podporu
komunitních center, podporu zaměstnanosti a sociálních služeb. MAS také plánuje podpořit návazné žádosti na projekty, které byly podány v minulém období.
Kontaktní osoba pro operační program OPZ:
Bc. Tereza Kulíková,
tel: 607 848 831, e-mail: kulikova@mas-boleslavsko.cz.

IROP – Ohlédnutí za programovým obdobím 2014–2020
Cílem operačního programu IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.
V roce 2021 byla v IROP vyhlášena jedna výzva,
a to na částku 5 293 346,33 Kč v Opatření O1 – Bezpečnost v dopravě. Ve výzvě byl zaregistrován jeden
projekt s celkovými způsobilými výdaji ve stejné výši.

Projekt je zaměřen na výstavbu chodníku v Malé
Bělé, místní části Bakova nad Jizerou.
Naplněním poslední výzvy se podařilo vyčerpat
veškeré finanční prostředky, které byly pro MAS Boleslavsko na programové období 2014–2020 vyčleněny. Na podporu místních projektových záměrů
doputovalo do našeho území celkem 23 717 716 Kč.

Rozdělení peněžních prostředků do jednotlivých oblastí podpory
Opatření
O1 – Bezpečnost v dopravě
O2 – Zvýšení připravenosti JPO
O3 – Sociální služby

Výše dotace v Kč

Počet projektů

12 952 269,00 Kč

8

1 940 904,00 Kč

1

997 609,00 Kč

1

0,00 Kč

0

7 826 933,00 Kč

3

23 717 716,00 Kč
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O4 – Sociální podnikání
O5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny
Celkem

Výše dotace

O5
O1
O3
O2

Místa realizace projektů
Bezpečnost v dopravě

Celkové způsobilé výdaje

Dolní Stakory

chodníky

209 073,00 Kč

Dobrovice – Sýčina

chodníky

2 373 200,00 Kč

Bradlec, ul. Chudopleská

chodník a lávka

593 114,00 Kč

Bakov nad Jizerou – Chudoplesy

chodník

970 095,00 Kč

Kosmonosy

bezpečné přechody

920 627,00 Kč

Vinařice

chodník ke školce

2 000 000,00 Kč

Dobrovice – Libichov

chodník

1 274 513,00 Kč

Bakov nad Jizerou – Malá Bělá

chodník

5 293 346,00 Kč
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Zvýšení připravenosti JPO
Dobrovice

Celkové způsobilé výdaje
rekonstrukce hasičské zbrojnice

Sociální služby
Bakov nad Jizerou

2 043 057,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje
vybudování komunitního centra

Kvalitní vzdělávání pro všechny

1 050 115,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje

Dobrovice

přístavba a stavební úpravy kotelny
na odbornou učebnu dílen

4 000 000,00 Kč

Dobrovice

modernizace odborných učeben

3 065 227,00 Kč

Kosmonosy

rekonstrukce počítačových učeben

1 173 650,00 Kč

Realizované projekty – fotogalerie
Bezpečnost v dopravě

Bezpečné přechody Kosmonosy

Chodník Dobrovice – Libichov

Chodníky Dolní Stakory

Chodník a lávka Bradlec
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Chodníky Bakov nad Jizerou – Chudoplesy

Bakov nad Jizerou – Malá Bělá, před realizací (chodník)

Chodník ke školce Vinařice

Chodník a přechod Dobrovice – Sýčina
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Zvýšení připravenosti JPO

Sociální služby

Hasičská zbrojnice Dobrocice

Komunitní centrum Bakov nad Jizerou

www.mas-boleslavsko.cz

Kvalitní vzdělávání pro všechny

ZŠ Kosmonosy – rekonstrukce PC učeben

ZŠ Dobrovice – modernizace odborných učeben

Podrobnější informace o projektech jsou uveřejněny
na webových stránkách naší MAS
www.mas-boleslavsko.cz.

ZŠ Dobrovice – přestavba kotelny na odbornou učebnu dílen

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

Co přinese programové období 2021–2027 v IROPu?
Vláda České republiky schválila dne 5. 11. 2021 Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro nové programové období 2021–2027. Novinkou bude revitalizace veřejných
prostranství měst a obcí a podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu.
Komunitně vedený místní rozvoj je Prioritou č. 5
tohoto Programového dokumentu se specifickým
cílem 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního
sociálního, hospodářského a environmentálního
místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví,
udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

Místní akční skupiny budou tvořit v průběhu roku
2022 akční plány pro svoje území. Vyhlášení první výzvy proběhne pravděpodobně ke konci roku 2022
nebo začátkem roku 2023. Podrobnější informace
ohledně alokace pro naši MAS a informace o opatřeních, která budou ve Strategii místního komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko obsažena, v tuto chvíli ještě nejsou známy.
Obecně čekávané přínosy podporovaných opatření k plnění specifického cíle 5.1:
• dosáhnout vyváženého a udržitelného územního
rozvoje venkovských oblastí v ČR;
• snížit regionální nerovnosti a stabilizovat venkovské oblasti;
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• předcházet odlivu obyvatel z venkovských oblastí
do větších měst a jejich zázemí;
• využít místní specifický potenciál území;
• zlepšit vybavenost služeb a modernizovat technickou infrastrukturu ve venkovských oblastech;
• rozvíjet a podpořit spolupráci obcí, místních orgánů, aktivizovat osoby a subjekty k zapojení se
do rozvoje měst a obcí.
Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického
cíle:
(Podporované aktivity musí splňovat cíle stanovené
v příslušné strategii CLLD.)
• Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou
dopravu
–– výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
–– zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
–– doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy přímo související nezbytné stavební úpravy pozemní komunikace,
rekonstrukce místních komunikací.
• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
–– výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty,
včetně doprovodné infrastruktury;
–– realizace doprovodné cyklistické infrastruktury
při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.
• Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství
měst a obcí
–– ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu
(modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou
infrastrukturu a související opatření v řešeném
území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
–– revitalizace a modernizace stávajících veřejných
prostranství;
–– revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.
• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů
kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
–– výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých
zdrojů požární vody v obcích.
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• Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol
a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
–– navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
–– zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování
vzdělávání včetně vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky
identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
–– navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče
o děti typu dětské skupiny.
• Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné
učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
–– podpora vybudování, modernizace a vybavení
odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy,
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
–– budování vnitřní konektivity škol;
–– budování zázemí pro školní družiny a školní kluby
umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
–– rekonstrukce učeben neúplných škol;
–– doprovodná část projektu: budování a modernizace
>>doprovodné infrastruktury zázemí školy;
>>zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro
práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
>>zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání
ve školách (např. kabinety);
>>vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní
aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např.
veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které
by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.
• Infrastruktura pro sociální služby
–– infrastruktura sociálních služeb poskytovaných
podle zákona o sociálních službách.
• Revitalizace kulturních památek
–– revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technického zázemí, návštěvnických center, edukačních center, restaurování, vybavení
pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
–– doprovodná část projektu: parkoviště u památek.
• Revitalizace a vybavení městských a obecních
muzeí
–– revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technického zázemí, návštěvnických center, edukačních
center, restaurování, vybavení pro konzervaci
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tě, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro
vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu);
–– budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
–– propojená a otevřená řešení návštěvnického
provozu a navigačních systémů měst a obcí;
–– rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.

a restaurování, evidence a dokumentace muzejních sbírek.
• Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
–– výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické
a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.
• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního
ruchu
–– budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviš-

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

Ohlédnutí za programovým obdobím 2014–2020
v Programu rozvoje venkova
Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obnova,
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství. Podporuje také investice pro konkurenceschopnost
a inovace zemědělských, lesnických a potravinářských
podniků, posílení zaměstnanosti a vstup mladých lidí
do zemědělství.
Program dále podporuje různorodé ekonomické aktivity ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.
Podporován je komunitně vedený místní rozvoj, který
přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby
daného venkovského území a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

V roce 2021 byla v Programu rozvoje venkova vyhlášena jedna výzva, a sice Výzva č. 5, která zahrnovala tato opatření:
Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských
podniků s alokací 300 000 Kč,
Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově s alokací
700 000 Kč,
Fiche 5 – Podpora kvalitního a spokojeného
života na venkově s alokací 1 461 728 Kč.
Výzva byla vyhlášena dne 22. 4. 2021, ukončení příjmu žádostí bylo 24. 5. 2021, celková alokace výzvy
činila 2 461 728 Kč.

Projekty podpořené ve Výzvě č. 5:
Název projektu

Fiche

Místo realizace

Celkové způsobilé
výdaje projektu

Zvýšení kvality služeb v cukrárně

F2

Bakov nad Jizerou

205 000,00 Kč

Pořízení hasičského přívěsného vozíku pro
potřeby JSDH Dolní Stakory

F2

Dolní Stakory

169 400,00 Kč

Oprava pomníku Obruby

F5

Obruby

242 000,00 Kč

Vybavení JSDH Obruby

F5

Obruby

99 583,00 Kč

Zastínění pískovišť v zahradě MŠ
Kosmonosy

F5

Kosmonosy

Rozvoj a rozšíření činnosti volnočasového
centra Klíček, vybavení nových prostor

F5

Dobrovice

57 530,00 Kč

Světlo pro naše divadlo

F5

Dobrovice

249 923,00 Kč

Technické vybavení pro činnost MS Kosmonosy

F5

Kosmonosy

121 000,00 Kč

60 815,00 Kč

Pro financování projektů ve výzvě č. 5 PRV nebyla vyčerpána celá alokace, její zbývající část 1 569 278 Kč byla
převedena do roku 2022.

www.mas-boleslavsko.cz
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Rekapitulace období 2014–2020
Celkem bylo na území MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova rozděleno 5 585 16 Kč na projekty
v celkové výši 8 656 071 Kč.

Rozdělení peněžních prostředků do jednotlivých oblastí podpory za výzvy č. 1–5
Fiche

Celkové způsobilé výdaje
projektů

1

160 000,00 Kč

80 000,00 Kč

1

2

3 719 130,00 Kč

1 673 608,50 Kč

6

3

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

1

5

4 726 941,00 Kč

3 781 553,00 Kč

12

Výše dotace

Realizované
projekty

Výše dotace

Fiche 1
Fiche 3

Fiche 2
Fiche 5

Místa realizace projektů ve výzvách č. 1–3 a 5
Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Výše dotace

Dobrovice – Chloumek

160 000,00 Kč

diskový secí stroj

Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově

Výše dotace

Bakov nad Jizerou – Malá Bělá

vůz kategorie N1

480 000,00 Kč

Bakov nad Jizerou – Chudopesy

fasáda ubytovny

840 490,00 Kč

Dolní Stakory

briketovačka

310 000,00 Kč

Bakov nad Jizerou

vybavení ordinace

826 400,00 Kč

Bakov nad Jizerou

zmrzlinový stroj a předzahrádka

Fiche 3 – Využití společenského potenciálu lesů
Bakov nad Jizerou – Zvířetice

lesní odpočinkové místo

Fiche 5 – Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově

1 057 240,00 Kč
Výše dotace
50 000,00 Kč
Výše dotace

Bakov nad Jizerou

vybavení a herní prvky
na zahradu MŠ

749 716,00 Kč

Bakov nad Jizerou

herní prvky na zahradu MŠ

229 900,00 Kč

Dolní Stakory

herní prvky na zahradu MŠ

249 260,00 Kč

Dobrovice

rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ

Dobrovice

vybavení muzea

498 880,00 Kč

Kosmonosy

úprava zahrady MŠ

998 934,00 Kč

10
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1 000 000,00 Kč

Realizované projekty – fotogalerie
Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských
podniků

Fiche 3 – Využití společenského potenciálu lesů

Dobrovice – Chloumek

Bakov nad Jizerou – Zvířetice

Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově

Bakov nad Jizerou

Bakov nad Jizerou

Bakov nad Jizerou – Chudoplesy

Malá Bělá

Dolní Stakory

www.mas-boleslavsko.cz
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Fiche 5 – Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově

ZŠ Dobrovice

Dobrovická muzea Dobrovice

MŠ Bakov nad Jizerou

MŠ Dolní Stakory

SMŠ Bakov nad Jizerou

Podrobnější informace o projektech jsou uveřejněny na webových stránkách naší MAS
www.mas-boleslavsko.cz.
Kontaktní osoba pro operační program PRV:
Ing. Věra Marečková, tel: 702 097 109
e-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz
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MŠ Kosmonosy
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Program rozvoje venkova – přechodné
období 2022–2023
Program rozvoje venkova v tuto dobu nemá kompletní programový dokument pro období 2021–2027.
Proto vstupuje do dvouletého přechodného období.
Pro zájemce a žadatele o dotaci v PRV to znamená,
že mohou ještě v letech 2022 a 2023 čerpat dotace
z PRV podle stávajících Pravidel pro poskytování
dotace na projekty Programu rozvoje venkova
pro období 2014–2020.
Naše místní akční skupina MAS již obdržela finanční prostředky pro přechodné období. Na podporu
projektů PRV v letech 2022–2023 máme k dispozici celkem 4 360 076 Kč. (Uvedená částka je výše dotace, částka celkových způsobilých výdajů projektů
bude vyšší.)
Výzvu k podávání žádostí o dotaci plánujeme vyhlásit v 1. čtvrtletí 2022 na celou uvedenou částku
alokovaných prostředků.
Výzva bude vyhlášena na tyto fiche:
Fiche 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských
podniků;
Fiche 2 – Podpora podnikání na venkově;
Fiche 5 – Podpora kvalitního a spokojeného života
na venkově.

Na co může být finanční podpora projektů PRV
přes MAS poskytnuta?
Ve fichi 1
Oprávnění žadatelé: zemědělští podnikatelé
• na stavby, stroje a technologie pro zemědělskou
prvovýrobu,
• dotace je ve výši 50 %.

Ve fichi 5
Oprávnění žadatelé (blíže jsou specifikováni
u jednotlivých oblastí): obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí, školské právnické osoby, církve a náboženské společnosti, nestátní neziskové organizace
• na podporu základních služeb na venkově a na obnovu vesnic v níže uvedených oblastech,
• dotace ve výši 80 %.
a) Veřejná prostranství v obcích
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí
• vytváření nebo rekonstrukce veřejných prostranství (tj. náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské
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 – vodní prvky (kašny, fontány, pítka, ptačí napajedla či koupadla),
• herní prvky.
b) Mateřské a základní školy
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem
obcí, školské právnické osoby vykonávající činnost
škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou
zřízeny krajem či organizační složkou státu
• investice do mateřských a základních škol nenavyšujících kapacitu zařízení,

Ve fichi 2
Oprávnění žadatelé: podnikatelé v nezemědělském
i zemědělském sektoru
• na stavební obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či novou výstavbu provozovny,
kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení
(včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci
turistické infrastruktury, sportoviště a příslušného
zázemí),
• na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení
sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software),
• dotace dle velikosti podniku ve výši 25 % – 45 %.

• rekonstrukce nebo rozšíření mateřské/základní
školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího
a hygienického zařízení,
• pořízení venkovního mobiliáře a herních prvků
v případě mateřské školy,
• pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení.
c) Hasičské zbrojnice
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí
• investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic
přímo souvisejících s výkonem služby JSDH obce
kategorie JPO V,
• rekonstrukce nebo obnova či rozšíření hasičské

www.mas-boleslavsko.cz
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zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny,
toalety),
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice.
d) Obchody pro obce
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí
• investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky),
• výstavba nebo rekonstrukce budov či stánků pro
obchod i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety),
• pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod,
• pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 bez podkategorie G) včetně technologií a dalšího vybavení.
e) Vybrané kulturní památky
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, nestátní
neziskové organizace (spolek, ústav, o. p. s.)
• obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví 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
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, nestátní
neziskové organizace (spolek, ústav, o. p. s.)

pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací
a projekční technika a vybavení.
g) Stezky
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí
• jsou podporovány projekty v oblasti veřejně přístupných 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 tabule či
interaktivní prvky,
• stavební výdaje související s danou stezkou – zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, zábradlí,
úvaziště pro koně a případně další stavební výdaje
související s danou stezkou.
h) Muzea a expozice pro obce
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí
• rekonstrukce a obnova výstavních expozic a muzeí
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 příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety),
• pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména výstavních
vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové techniky (hardware i software) a zabezpečovacího zařízení.

• pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven,

Podrobné znění fichí je zveřejněno na webových
stránkách MAS Boleslavsko https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-vyzvy/prv.
Konzultaci k projektovým záměrům poskytuje kancelář MAS zdarma.
Ke každé výzvě je vždy uspořádán seminář pro zájemce a žadatele o dotaci a seminář pro příjemce
dotace. Účast na seminářích je bezplatná.
Informace o vyhlášených výzvách, termínech konání seminářů a prezentace z každého semináře jsou
zveřejňovány na webových stránkách naší MAS
https://www.mas-boleslavsko.cz/vyhlasene-vyzvy.

• mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro
veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany apod.), pódia včetně zastřešení,

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

• investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní
sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně
obecních knihoven,
• mobilní stavby – buňky pro klubovny,
• rekonstrukce nebo obnova či rozšíření kulturního
a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny,
umývárny, toalety) včetně obecních knihoven,
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Realizované projekty
Příměstský tábor v muzeu 2021
Projekt „Příměstský tábor v muzeu“ je realizován
díky spolupráci MAS Boleslavsko a je podpořen
z Operačního programu Zaměstnanost. V letošním
roce proběhl v Dobrovických muzeích již druhý ročník
tohoto tábora, kdy byly opět vypsány tři týdenní turnusy určené pro děti ve věku 5–15 let. Kapacita jednotlivých turnusů je 15 dětí, ale pro velký zájem byl
tento počet navýšen. Obsahová náplň příměstského
tábora byla opravdu pestrá. Děti se na chvíli staly třeba malým zemědělcem: poznaly práci na poli, staraly
se o zemědělské plodiny, nahlédly na některé škůdce,
které tyto plodiny napadají, nebo si vyzkoušely samy
vypěstovat cukrovou řepu. Jindy byly zase malým archeologem: na nalezišti hledaly a identifikovaly různé
historické nálezy, vyzkoušely si těžký život pravěkého
člověka a vyzkoušely si vyrobit vlastní pravěký nástroj. Většinou dívky zatoužily stát se také cukrářkou:
seznámily se s hlavní surovinou – cukrem (jednou

z hlavních složek důležitých pro lidské tělo), s výrobky
z cukru a jejich správnou konzumací nebo si vyrobily
vlastní cukrářský výrobek. Jeden den v týdnu se uskutečnil celodenní výlet vlakem (v době železniční výluky – kombinace vlak/autobus) do Zvířetic, kde byla
na zříceninu podniknuta výprava za Tajemstvím zvířetického trezoru hraběnky Eleonory, někteří se stihli
svézt i na zahradní mini-železnici v Podhradí či navštívit Hrnčířský dvůr a zakoupit dárky z místní keramiky.
Program v muzeu dále obohatil i animační program
v podání Nezávislého divadla Patrika Šimůnka, v jehož rámci učil Patrik účastníky tábora klaunskému
řemeslu. V rámci programů i dalších aktivit bylo využito veškeré vybavení nakoupené z projektu. Děti se
učily spolupráci v týmech při práci na tabletech, řešily
rébusy, pracovaly na interaktivní tabuli nebo se fotily
a vyráběly vzpomínkovou knížku na tu část léta, kterou prožily v Příměstském táboře v muzeu.

V Dobrovických muzeích se kromě příměstského tábora konaly také další akce
O letních prázdninách byl pro dětské návštěvníky
připraven program na motivy animované pohádky
„Vynálezce Alva“. Během návštěvy I. prohlídkového
okruhu čekalo na malé vynálezce celkem 10 různých
pokusů a vynálezů. Pokud děti splnily všechny úkoly,
odnesly si drobnou odměnu. Muzea se také zapojila
s Českou televizí Déčko do letní prázdninové hry „Zastav nečas“ nebo do stále běžící mladoboleslavské
hledačky „Putování s Tondou Výletníčkem“, kterou
pro malé cestovatele připravila MAS Svatojiřský les
ve spolupráci s regionálními informačními centry
a destinačním managementem Pojizeří a Polabí.

Mnoho návštěvníků přilákala výstava obrazů „Krajiny mého srdce“ od autorů Vladimíra Vlka a Jaroslava
Najmana, jejichž díla zachytila především okolí Mladoboleslavska a Českého ráje. Návštěvníci se mohli
také podívat na patchwork, na ruční i strojové výšivky
nebo na kombinace textilních technik tentokráte inspirované osobností, dílem a krajem mládí Boženy
Němcové, a to vše na výstavě „Paní Božena pro XXI.
století“. Zaposlouchat se do krásných tónů skladeb
světoznámých skladatelů mohli posluchači na koncertu mladoboleslavského smyčcového kvarteta
MBQuartet, který se konal v srpnu. V září se v areálu

www.mas-boleslavsko.cz
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opět projížděly na ukázkové silnici modely nákladních aut a začátkem října se po loňské odmlce konaly
tradiční „Cukrové slavnosti“ se sladkým jarmarkem.
Areál bývalého hospodářského dvora, kde Dobrovická muzea sídlí, byl obklopen stánky se širokým sortimentem – jídlem, pitím, medy, ovocnými šťávami,
keramickými i textilními výrobky i dílničkami, v nichž
si návštěvníci mohli vyzkoušet řemesla a vyrobit různé výrobky. Při této akci byly také zahájeny exkurze
do místního cukrovaru, i když v letošní kampani pouze v omezeném režimu.

Do 30. listopadu 2021 je možné navštívit výstavu
„Stromy jako domy“ s ukázkou více než 70 preparátů
zvířat, které jsou rozděleny do tří biotopů – les, prostředí u vody a zahrada. Poslední listopadový víkend,
již adventní, připravujeme mikulášskou nadílku, při
níž je možné se v expozici potkat s čerty, anděly i Mikulášem. Program či samotné konání akce se bude
konat v závislosti na vývoji epidemické situace za aktuálně platných podmínek.
Dobrovická muzea v současné době realizují projekt z Programu rozvoje venkova MAS Boleslavsko
s názvem „Rozvoj kulturní činnosti na Dobrovicku“.
Díky tomuto projektu došlo k obměně opotřebovaného a dosluhujícího vybavení, k nakoupení moderního zařízení, které pomáhá udržet i rozšířit možnosti a nabídku kulturního a společenského života
na Dobrovicku. Dále v rámci mimoškolního vzdělávání také pořádají Dobrovická muzea výukové programy, při kterých slouží nakoupené technologie jako
výukové pomůcky. Dobrovická muzea zkvalitnila
služby pro zahraniční návštěvníky a obohatila edukativní činnost i pro odbornou a širokou veřejnost.
Kontakt:
Dobrovická muzea, o. p. s.
Palackého náměstí 2, 294 41 Dobrovice
e-mail: mu.recepce@tereos.com
mob.: +420 725 871 072
www.dobrovickamuzea.cz

Mateřská škola Tymiška, o. p. s., v Bakově nad Jizerou a Josefově Dole
Přes léto se v MŠ Tymiška v Bakově nad Jizerou děti
nenachází, neboť provoz funguje pouze na odloučeném pracovišti v Josefově Dole 22, kde zpravidla běží
v červenci normální provoz a v srpnu máme již druhým rokem ještě nadstandardně možnost uskutečnit
pro děti ve dvou termínech příměstské tábory. Příměstské tábory pro děti mají dvě témata, a sice „Kuchaříček“ a „Všeználek“. Děti se mohou v průběhu
týdne dostat blíže k tématu čtyř živlů nebo si projít
průpravou pro své budoucí kulinářské umění.
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Zatímco se děti vzdělávaly a hrály si ve školce
v Josefově Dole, v té bakovské se tvrdě pracovalo, aby se vše stihlo
a děti se mohly vrátit
do příjemného, interaktivního a z velké části
nově vybaveného prostředí. Snažili jsme se
využít a přenést naše
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zkušenosti z práce s dětmi a formovat je do materiálního vybavení školy. Tato realizace by neměla možnost vzniknout bez výzvy č. 4 MAS Boleslavsko v Programu rozvoje venkova, do něhož se naše škola
zapsala s prosbou o projekt s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání a prostředí v mateřské škole.“
Nejprve byla budova vystěhována, opravena a vymalována. Pozornost se věnovala také školní zahradě, kde se chystala půda pro nové herní prvky a kam
byly pokládány základní kameny nové dráhy pro odstrkovadla. Do budovy byl nainstalován nový nábytek, který na sebe navazuje, je uzavíratelný a má příjemné barevné tóny. Také byla do každého patra
zasazena interaktivní tabule, prostřednictvím které
pomáháme dětem vnímat tematické celky, nebo si
jen oživí den. Spousta nových prvků přibylo i ve výdejnách, které jsou již samostatné a plně fungující.
Na zahradě přibyla herní sestava se skluzavkou, malou šplhací stěnou a houpačkami, nechybí zde tři výukové panely s tematikou fauna, flóra, ekologie
a u v chodu do školy se nachází meteorologická stanice. Dominantou je lanová pyramida.
Tímto bychom chtěli poděkovat MAS Boleslavsko
za profesionální pomoc při přípravě a realizaci projektu, moc děkujeme.
Vaše Tymiška

Nové herní prvky potěšily děti v Mateřské škole v Bakově nad Jizerou
V polovině září 2021 byly v areálu zahrady Mateřské školy v Bakově nad Jizerou instalovány nové edukační a herní prvky v celkové hodnotě cca 270 tisíc Kč.
Realizace byla podpořena dotací ve výši cca 185.000 Kč
z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS
Boleslavsko. Děti se mohou těšit z šesti nových herních prvků (prolézačka čas, zahradní lanová pyramida, dvě autíčka – hasiči a policie, edukační panel pexeso a edukační panel hra fauna ). Rozlehlá zahrada
slouží k rozmanitým aktivitám dětí, je prostředkem

rozvoje nejen pohybu jako takového, ale především
slouží ke hře, která podporuje vývoj dětí komplexně,
a to i po stránce sociální a edukační. Nové herní prvky
vhodně doplnily a obohatily stávající vybavení zahrady a rozšířily tak možnosti rozvoje dětí v oblasti
předmatematické, smyslové i psychomotorické.

www.mas-boleslavsko.cz
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Od našich partnerů
Komunitní centrum Spokojený svět, z. ú.
Po dlouhé odmlce způsobené epidemickou situací
se pomyslná kola komunitního centra začínají opět
otáčet. V květnu jsme pomalu spustili pravidelné aktivity, jako je „Jóga pro seniory“, „Senioři v pohybu“
apod. Doufáme, že se vše bude nadále obracet jen
a jen k lepšímu a my pro vás budeme moci připravit
další veřejné akce.
V květnu jsme po dlouhé době rozhrnuli oponu
Nezávislého divadla, které k nám zavítalo s Nezbednou pohádkou o Koblížkovi. Představení se konalo
v krásném prostředí zahrady komunitního centra.
Další netradiční podání této pohádky slavilo velký
úspěch u malých i velkých diváků.

Celý červenec a srpen probíhaly v komunitním centru Letní kempy, které byly realizovány ve spolupráci
se ZŠ Bakov nad Jizerou. Pro děti byl připraven bohatý program, ve kterém kromě školy hrou nechyběly
ani zábavné aktivity. Účastníci navštívili také mnoho
zajímavých míst.
8. července k nám zavítal vynikající kytarista a zpěvák Patrik Dvořák. Tentokrát kromě kytary také přivezl tahací harmoniku a tím se postaral o další nekonvenční zážitek. Děti si užily výtvarnou dílničku
s Renatou Kolmanovou alias paní Korálkovou a domů
si odnesly krásné ruční výrobky. Nechybělo ani opékání buřtíků. Vůně ohně a tóny kytary byly krásným
zahájením prázdninových dnů.
22. července proběhl úspěšně v komunitním centru Nábor šašků. Respektive stejnojmenné divadelní
představení Nezávislého divadla. Z řad diváků jsme
vybrali mnoho nadaných bavičů. Představení si užily
nejen děti, ale na své si přišli i mnozí z jejich doprovo-
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du. Po Náboru šašků k nám v srpnu do Bakova dorazilo celé Šapitó, Patrik Šimůnek s pomocí skvělého
publika realizoval nefalšované cirkusové představení.
Jelikož mnoho našich aktivních „Seniorů v pohybu“
o prázdninách pečuje o svá vnoučátka, bylo nasnadě
vyrazit na pořádné letní výlety. V červenci jsme se vydali vláčkem do Pohádkového světa Fabulín v Bartoušově. Mezipřistání jsme udělali v Jičíně, kde jsme
si užili hezkou procházku a po obědě a zmrzlině se
vydali do cíle naší cesty, Bartoušova. Ve starém mlýně na nás čekalo mnoho nádherných pohádkových
bytostí a krásné vyprávění paní průvodkyně. O každé
bytosti jsme se dozvěděli její životní příběh.
Naše další putování se seniory
a dětmi nás zavedlo do Brandýsa nad Labem. Zde jsme si prohlédli zámek a zhlédli i výstavu
dobových uniforem a zbraní, překrásnou sbírku obrazů a navštívili také zahradu. Po obědě jsme se
přesunuli do parku v Benátkách
nad Jizerou. Zde si děti zadováděly na dětském hřišti a dospělí si
užili klidného posezení v krásném prostředí zámeckého parku.
Měsíc září nám přinesl krásné
a teplé podzimní dny, díky čemuž
jsme si mohli užívat ještě akcí
venku. Jednou z nich byl 3. ročník
Restaurant day v Bakově nad
Jizerou. Kromě již pravidelných
účastníků jsme měli tu čest přivítat i některé nováčky. Počasí k nám bylo milosrdné, a tak si návštěvníci
mohli vychutnat dobroty, které si pro ně gastromistři
připravili. Návštěvníci mohli ochutnat vše od dortíků
přes hamburgery až po zdravou výživu. Na své si přišli také milovníci piva a vína.
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Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu Bakov nad Jizerou za podporu. Velké díky patří především Technické četě, díky níž bylo připraveno zázemí
celé akce. A hlavně všem skvělým lidem, kteří si dali
tu práci a připravili opět výborné jídlo a pití.
29. září 2021 se konalo jedno z pravidelných setkání Seniorů v pohybu. Tentokrát jsme si s nimi vytvořili „Komunitní kino“, kde nechyběl ani popcorn, domácí pečené dobroty a káva. Na příštích setkáních
máme v plánu opět nějaký ten výlet do přírody, výrobu podzimních dekorací a zdobení kamínků.

Poslední zářijový den jsme měli po dlouhé době tu
čest přivítat divadlo Kordula s představením Plechové pohádky. A proč PLECHOVÉ pohádky? Děti mohly
nejen zhlédnout divadelní představení, ale stát se
také jeho aktéry. Jeho nedílnou součástí totiž byla
sbírka plechového nádobí z dob našich babiček a prababiček. K vidění byl například plechový drak, král,
hrad a další, a to vše vyrobené z nejrůznějšího kuchyňského náčiní. Největší úspěch měla závěrečná
prohlídka předmětů, od které se děti nemohly odtrhnout.

Obec Vinařice
Také u nás, jako ostatně všude, byl loňský a letošní
rok poznamenaný epidemií covid-19. Přesto jsme
toho u nás v obci stihli udělat docela dost.
Vyměnili jsme zhruba 40 % starých lamp za nové
s LED osvětlením, které je úspornější a šetrnější.
V návaznosti na tuto akci byly vyměněny dvě ze tří
autobusových zastávek (třetí se začíná vyměňovat
v těchto dnech). Největší akcí tohoto roku byla výstavba dešťové kanalizace, chodníku ke školce, nového osvětlení a asfaltového povrchu tamtéž. Jedná se
o jednu z nejdražších akcí, které zde v obci byly uskutečněny. Cena přesáhla 5 milionu Kč a byla zčásti financována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
Dále si necháváme zpracovat projekty na rekonstrukci části vodovodu a na chodník ke hřbitovu.
Co se týče akcí v obci, rozjížděli jsme je vzhledem
k opatřením, která panovala, trochu pomaleji. Stihli
jsme dětský den, ukončení prázdnin , obecní zábavu
a cyklistický závod Lawi. Začátkem října proběhla
Drakiáda s tradičním pečením, letošním tématem
byly kuřecí mini řízečky a domácí chléb. Účast byla

veliká a chutí nepřeberné množství. Ke konci roku
pak máme naplánovaný tradiční bazárek, pexeso určené všem věkovým skupinám a pletení adventních
věnců.
Jiří Kohout
starosta obce Vinařice
obecvinarice@obecvinarice.cz
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