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Vážení a milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a my bychom Vás rády sezná-

mily s novinkami v MAS Boleslavsko.
V letošním roce proběhla jedna z posledních výzev 

Programové období 2014-2020 z Programu rozvoje 
venkova, na základě které jsme obdržely 16 projekto-
vých žádostí a k žadatelům díky této výzvě poputuje 
více než 4,5 mil. Kč. V příštím roce díky přechodnému 
období budeme vypisovat ještě jednu poslední výzvu 
z tohoto Operačního programu, čímž dojde k dočer-
pání všech alokovaných prostředků pro naši MAS. 

V rámci nového programové období 2021–2027 
jsme dále postupovaly v přípravě naší Strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje a tuto koncepční 
část strategie jsme předložily řídícímu orgánu, který ji 
schválil. 

Díky schválené koncepční části jsme mohly přistou-
pit k přípravě prvního akčního plánu, a to u Progra-
mového rámce Operační program zaměstnanost +, 
do něhož jsme současně podaly žádost o podporu 
našeho projektu, který bude zastřešovat veškeré na-
plánované aktivity této oblasti na období prvních tří 
let programového období. Pokud budeme v této žá-
dosti úspěšní, budeme moci realizátorům aktivit po-
skytnout finanční prostředky na jejich činnost. Držte 
nám tedy palce, abychom i v příštích letech mohly 

na našem území podpořit aktivity jako jsou realizace 
příměstských táborů, provoz komunitního centra, 
podpora rodin nebo podpora zaměstnanosti.

Další Operační program, Integrovaný regionální 
operační program, a jeho akční plán připravujeme 
v nejbližším období a je předmětem dalších diskusí. 
V tomto programovém období jsme stále ještě na za-
čátku, i když téměř uběhly dva roky. Nicméně doufá-
me, že řídící orgány konečně schválí, co schválit mají, 
a my budeme moci opět vypisovat výzvy a podporo-
vat zajímavé projekty v regionu. 

Stejně jako v loňském roce se na tomto místě patří 
poděkovat všem našim partnerům za podporu i jejich 
osobní angažovanost, bez nichž by MAS Boleslavsko 
nemohla existovat a podporovat rozvoj regionu. 
Nemalé poděkování také patří všem zaměstnancům 
a spolupracovníkům MAS Boleslavsko, kteří dělají vše 
nezbytné pro řádné fungování naší místní akční sku-
piny.

Závěrem mi dovolte popřát naší MAS Boleslavsko 
hodně sil v další činnosti a hodně dalších zajímavých 
projektů, které bude možné díky činnosti MAS Bole-
slavsko finančně podpořit a realizovat. 

Mgr. Jana Blechová 
ředitelka MAS Boleslavsko 
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

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 příležitostí 
žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavate-
lů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje 
s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné 
správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce 

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

V minulém roce byla z OP Zaměstnanost vyčerpána 
celá alokace a doposud nebyla vyhlášena další výzva. 
Na programové období 2014–2020 měla MAS Bole-
slavsko stanovenou 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

Seznam vyhlášených výzev za programové období 2014–2020 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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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 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:
Konání příměstských táborů v Bakově nad Jizerou 

a okolí po dobu jarních a letních prázdnin. Pro děti je 
připraven program plný sportovních, výtvarných, pří-
rodovědných a dalších táborových aktivit. Celým týd-
nem 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 sta-
nech. Rodičům odpadá starost, jak vyřešit zajištění 
péče o děti v době, kdy oni pracují, děti však mají ješ-
tě prázdniny.

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 Ža-

datel) spolu s partnerem agenturou práce DP WORK 
s.r.o. (DPW, Partner) reagují na identifikované problé-
my 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 individuálním forem 
práce s CS. Součástí programu je pracovní diagnosti-
ka, poradenství, motivační aktivity, koučink, vzdělá-
vání 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

Equilibro – příměstské tábory
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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 kte-
rých se rodiče nemohou sami postarat o zajištění hlí-
dání svých potomků. Po dobu tří let tak bude realizo-
váno celkem 18 turnusů příměstských táborů pro 
děti v období letních prázdnin. Rodiče díky tomu ne-
budou limitováni na trhu práce a nebude omezován 
jejich kariérní růst. Pro děti je připraven bohatý vol-
nočasový 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

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 blízké-
ho 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 tábo-

rů, 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 pod-
zimní prázdniny, jsou pro mnohé zaměstnané rodiče 
velkým problémem, neboť nemají zajištěnou péči 
a smysluplnou činnost pro své děti. Zákonná dovole-
ná rodičů nepokrývá dobu, kdy dítě není 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.czDobrovická muzea – příměstské tábory

Veselá věda – příměstské tábory
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OP Zaměstnanost plus 2021–2027

Operační program s názvem Zaměstnanost plus 
(OPZ+) představuje klíčový předpoklad pro využívání 
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu 
plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování 
v programovém období 2021–2027, přičemž navazuje 

na Operační program Zaměstnanost realizovaný 
v programovém období 2014–2020.

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR (MPSV).

MAS a programové období 2021–2027 OP Zaměstnanost+

V září 2022 podala MAS Boleslavsko projektovou žá-
dost s názvem Podpora komunitních aktivit MAS Bole-
slavsko do výzvy OP Zaměstnanost plus číslo 03_22_008 
Podpora komunitně vedeného místního rozvoje. 
Projekt se zaměřuje na komunitní aktivity pro různé 
cílové skupiny na území MAS Boleslavsko. Cílem je za-
jistit podporu v zaměstnání osobám ohroženým soci-
álním vyloučením a podpořit komunitní aktivity pro 
seniory a rodiny s dětmi. Ve spolupráci s partnery 
budou realizovány komunitní tábory, bude podpořen 
provoz komunitního centra a aktivity na podporu ro-
din. Bude také poskytováno dluhové poradenství, akti-
vizační setkání pro osoby s nízkou úrovní kvalifikace 
(pro více než 200 účastníků). Předpokládané datum 

zahájení je 1. 1. 2023 a datum ukončení 31. 12. 2025. 
Do projektu jsou zapojeni také partneři s finančním 
příspěvkem, kteří budou na projektu s MAS spolupra-
covat (Komunitní centrum Spokojený svět, z. ú., Ro-
dinné centrum Bakovánek, z.s., Spokojený svět z.s., 
Soukromá mateřská škola TYMIŠKA, o.p.s., Dobrovic-
ká muzea, o.p.s., VOLONTÉ CZECH, o.p.s.).

Podaná projektová žádost je v procesu hodnocení 
ze strany řídícího orgánu. 

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

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost plus
1) Podpora zaměstnanos�
a adaptability pracovní síly

2) Sociální začleňování a boj
s chudobou

3) Sociální inovace
a mezinárodní spolupráce

4) Efek�vní veřejná správa

5) Technická pomoc

1) Budoucnost práce

2) Sociální začleňování

3) Sociální inovace

4) Materiální pomoc
nejchudším osobám

5) Technická pomoc

OP Potravinová a materiální
pomoc
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IROP – nové programové období 2021–2027

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Pro-
gramový dokument Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) pro programové období 
2021–2027.

V následujícím textu Vám přinášíme informace, co 
nového toto období přináší a jaké aktivity budou 
v IROP podporovány. 

Komunitně vedený místní rozvoj je Prioritou č. 5 
tohoto Programového dokumentu se specifickým 
cílem č. 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního 
sociálního, hospodářského a environmentálního 
místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udrži-
telného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než 
městských oblastech.

Obecně čekávané přínosy podporovaných opatře-
ní jsou:

• Dosažení vyváženého a udržitelného územního 
rozvoje venkovských oblastí v ČR.

• Snížení regionální nerovnosti a stabilizace 
venkovské oblasti.

• Předcházení odlivu obyvatel z venkovských 
oblastí do větších měst a jejich zázemí.

• Využití místního specifického potenciálu území.

• Zlepšení vybavenosti služeb a modernizace 
technické infrastruktury ve venkovských 
oblastech.

• Rozvíjení a podpora spolupráce obcí, místních 
orgánů, aktivizace osob a subjektů k zapojení 
do rozvoje měst a obcí.

Přehled podporovaných aktivit směřujících 
k naplnění specifického cíle

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 nezbytné 
přímo související 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.

Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
• ucelené (komplexní) projekty veřejných 

prostranství zaměřené na veřejnou 
a technickou infrastrukturu a související 
zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou 
složku), a opatření v řešeném území nezbytné 
pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových 
služeb měst a obcí;

• revitalizace, modernizace a zajištění 
bezpečnosti stávajících veřejných prostranství;

• revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kate-
gorie 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.

Infrastruktura 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 učebny neúplných škol

• vybudování, modernizace a vybavení 
odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní 
vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci 
s digitálními technologiemi;



7www.mas-boleslavsko.cz

• vnitřní konektivita škol;

• školní družiny a školní kluby;

• učebny neúplných škol;

• doprovodná část projektu: budování 
a modernizace zázemí

 – doprovodné infrastruktury školy;

 – pro školní poradenská pracoviště a pro práci 
s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
(např. klidové zóny, reedukační učebny);

 – pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 
škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání 
ve školách (např. kabinety);

 – vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity 
při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně 
přístupné prostory pro sportovní aktivity, 
knihovny, společenské místnosti), sloužící 
po vyučování 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, technické zázemí, návštěvnická 
centra, edukační centra, 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, 

technické zázemí, návštěvnická 

• centra, edukační centra, restaurování, vybavení 
pro konzervaci 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 CR (např. odpočívadla, sociální 
zařízení, fyzické prvky navigačních systémů);

• budování páteřních, regionálních a lokálních 
turistických tras a revitalizace sítě značení;

• propojená a otevřená IT řešení návštěvnického 
provozu a navigačních systémů měst a obcí;

• rekonstrukce stávajících a budování nových 
turistických informačních center;

• veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní 
turistiku / rekreační plavbu;

• parkoviště u atraktivit CR.

Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě 
budov 

• je doprovodnou částí projektu na úrovni 
způsobilých výdajů a bude intenzivně 
podporováno tam, kde to bude možné, 
a propagováno mezi žadateli. V případě 
památkově chráněných budov bude zvýšení 
energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo 
ke změně charakteru či vzhledu budov.

V programovém období 2021–2027 budou projek-
tové záměry předkládány ve formě šablony, která 
bude obsahovat základní informace o projektovém 
záměru žadatele. Šablona bude moci být nahrazena 
dvoustránkovým dokumentem obsahujícím následu-
jící informace o projektu: žadatel, cíle projektu, 
zdroje financování, způsob realizace, časový har-
monogram a předpokládané výstupy projektu.

Projekty předložené do výzvy MAS budou projed-
nány a vybrány pouze na základě této šablony nebo 
dvoustránkového dokumentu. Teprve po potvrzení 
výběru projektu k financování ze strany MAS bude 
žadatel vkládat žádost včetně příloh do systému 
MS 21+. Poté bude žádost hodnocena na Centru pro 
regionální rozvoj a vydán právní akt řídícím orgánem 
IROP.

Způsob předkládání projektů k hodnocení zaznamenal změnu oproti minulému období
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Schéma předložení a hodnocení projektového záměru přes MAS

Celková alokace pro MAS Boleslavsko pro období 2021 – 2027 činí 18 584 510 Kč.
Výše dotace pro žadatele v území naší MAS je 95%.

Vyhlášení první výzvy v IROP proběhne v průběhu roku 2023.

Program rozvoje venkova v MAS Boleslavsko
v roce 2022

V roce 2022 byla místní akční skupinou MAS Bole-
slavsko v Programu rozvoje venkova vyhlášena jedna 
výzva – Výzva č. 8, která zahrnovala tato opatření:

• Fichi 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských 
podniků s alokací 300 000 Kč, 

• Fichi 2 – Podpora podnikání na venkově 
s alokací 500 000 Kč, 

• Fichi 5 – Podpora kvalitního a spokojeného 
života na venkově s alokací 3 890 995 Kč.

Výzva byla vyhlášena dne 14. 4. 2022, ukončení pří-
jmu žádostí bylo 16. 5. 2022, celková alokace výzvy 
činila 4 690 995 Kč.

K finanční podpoře byly vybrány všechny projekty, 
které byly do výzvy podány. Jejich přehled naleznete 
v následující tabulce.

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

Vyhlášení výzvy MAS
na předkládání

projektových záměrů
(mimo systém MS 21+)

Programový výbor
MAS vydá vyjádření

o souladu/nesouladu
projektového záměru

s PR IROP

Předložení souboru
projektových záměrů

Výběrovou komisí
Programovému výboru

MAS

Vytvoření souboru
projektových záměrů,
který splnil/nesplnil

kritéria MAS pro výběr
k financování MAS

Projednání souboru
projektových záměrů

Výběrovou komisí MAS

Předložení
projektového záměru

na MAS

Hodnocení ŽoP
na Centru

pro regionální rozvoj

Vydání právního aktu
řadateli Řídícím
orgánem IROP

Předložení žádos�
o podporu do MS 21+
žadatelem do výzvy

ŘO IROP

Červená – činnost MAS, zelená – činnost žadatele, modrá – činnost CRR, černá – činnost ŘO IROP
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Název projektu Fiche Místo realizace Celkové způsobilé 
výdaje projektu

Pořízení návěsu za traktor F1 Chloumek
Dobrovice 242 000 Kč

Modernizace farmy F1 Chudoplesy
Bakov nad Jizerou 600 000 Kč

Podpora rozvoje podnikání začínající společnosti
SPECIAL COVERS F2 Kolomuty 201 100 Kč

Podpora péče o původní zvěř F5 Dobrovice
Nepřevázka 129 982 Kč

Dovybavení MŠ o prvky na rozvoj muzického vnímání F5 Dolní Stakory 108 900 Kč
Doplnění zásahové výstroje a výzbroje JSDH F5 Dolní Stakory 217 800 Kč
Úprava veřejného prostranství v obci Vinařice F5 Vinařice 480 165 Kč
Revitalizace školní zahrady za účelem kvalitně
stráveného času F5 Kosmonosy 375 100 Kč

Podpora volnočasových aktivit dětí F5 Bojetice
Dobrovice  82 700 Kč

Modernizace zázemí a vybavení kuchyně
MŠ Kosmonosy F5 Kosmonosy 749 595 Kč

Kosmonosy - elektronická úřední deska F5 Kosmonosy 302 500 Kč
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Březno
a souvisejících prostor F5 Březno 603 790 Kč

Vzdělávání i zábava interaktivně F5 Dobrovice 181 500 Kč
Modernizace zázemí pro vzdělávání
v MŠ a ZŠ Bakov nad Jizerou F5 Bakov nad Jizerou 998 000 Kč

Zvýšení kvality vybavení pro spolkovou
a kulturní činnost SDH Vinařice F5 Vinařice 110 110 Kč

Materiálně-technické zajištění kulturních akcí F5 Dobrovice 100 551 Kč

Pro financování projektů ve Výzvě č. 8 PRV nebyla vyčerpána celá alokace, její zbývající část ve výši 629 345 Kč 
byla převedena do roku 2023.

V tomto roce byla také úspěšně dokončena realizace několika projektů, které vám předsta-
vujeme v následující fotogalerii:

Pořízení kávovaru do cukrárny, Bakov nad Jizerou Osvětlovací technika pro divadlo v Dobrovici
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Oprava pomníku Obruby

Pořízení výstroje a výzbroje pro JSDH Obruby

Vybavení nových prostor volnočasového 
centra Klíček, Dobrovice

Pořízení vozíku pro potřeby JSDH Dolní 
Stakory

Stínící plachty v MŠ Kosmonosy

Úprava zahrady v MŠ Kosmonosy

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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Program rozvoje venkova – výzva k podání žádostí 
o dotaci v roce 2023

Rok 2023 je posledním rokem přechodného obdo-
bí Programu rozvoje venkova. Naší místní akční sku-
pině zbývá na podporu projektů ještě 629 345 Kč. 
Uvedená částka bude rozdělena mezi zájemce v po-
slední výzvě přechodného období, která bude vy-
hlášena v lednu roku 2023. Předpokládaný termín 
ukončení příjmu žádostí bude v první polovině 
února 2023.

Pro výzvu budou platit stejná pravidla jako v roce 
2022. Výzva bude vyhlášena na celou zbytkovou alo-
kaci 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.

Finanční podpora může být poskytnuta 
na následující výdaje:

Ve Fichi 1
Oprávnění žadatelé: zemědělští podnikatelé 

• na stavby, stroje a technologie pro zemědělskou 
prvovýrobu

• dotace je ve výši 50 %

Ve Fichi 2
Oprávnění žadatelé: podnikatelé v nezemědělském 
i zemědělském sektoru

• na stavební obnovu (přestavba, modernizace, 
statické zabezpečení) či novou výstavbu provo-
zovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího 
zařízení (včetně stravování a dalších budov 
a ploch v rámci turistické infrastruktury, sporto-
viště a příslušného zázemí)

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

• dotace dle velikosti podniku ve výši 25%–45 %

Ve Fichi 5
Oprávnění žadatelé (blíže jsou specifikováni u jed-
notlivých 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 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 – vodní prvky (kašny, 
fontány, pítka, ptačí napajedla či koupadla)

• herní prvky

b) Mateřské a základní školy
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, pří-
spěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem 
obcí, školské právnické osoby vykonávající čin-
nost škol a zapsané ve školském rejstříku, které 
nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu
• 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
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí
• investice do staveb a vybavení hasičských zbroj-

nic přímo souvisejících s výkonem služby JSDH 
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
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d) Obchody pro obce
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, pří-
spěvková 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, umývár-
ny, toalety)

• pořízení technologií a dalšího vybavení pro ob-
chod

• pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů ka-
tegorie N1 a N2 bez podkategorie G) včetně 
technologií a dalšího vybavení

e) Vybrané kulturní památky
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, pří-
spěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí, registrované církve a náboženské společnos-
ti a evidované (církevní) právnické osoby, nestátní 
neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.)
• obnova a zhodnocení nemovitého kulturního 

dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědic-
tvím 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, pří-
spěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí, registrované církve a náboženské společnos-
ti a evidované (církevní) právnické osoby, nestátní 
neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.)
• 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

• mobilní stavby – buňky pro klubovny

• 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

• mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce 
pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacit-
ní stany, party stany, apod.), pódia včetně za-
střešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, 
osvětlovací a projekční technika a vybavení

g) Stezky
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, pří-
spěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí
• 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
Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, pří-
spěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí
• 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 
techniky (hardware i software) a zabezpečovací-
ho zařízení

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 kan-
celář MAS zdarma. 

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

Informace o vyhlášených výzvách, termínech ko-
nání seminářů a prezentace z každého semináře jsou 
zveřejňovány na webových stránkách naší MAS
https://www.mas-boleslavsko.cz/vyhlasene-vyzvy. 

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

Nová bioplynová stanice v Mladé Boleslavi
V průmyslové zóně Plazy bude brzy dokončen pro-

jekt Areálu ekologického využití odpadu, jeho zku-
šební provoz bude spuštěn na konci listopadu. 

Společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. zde 
bude zpracovávat zbytky jídel ze škol, restaurací, do-
mácností, ale i prošlé potraviny. Přijatý odpad se pře-
mění v bioplynové stanici na biometan, který bude 

využíván v čerpací stanici bio CNG. Na bioplyn budou 
moct jezdit městské autobusy, vozy na svoz odpadu 
atd. Bioplyn bude také sloužit k provozu bioplynové 
stanice a jako náhrada zemního plynu. 

Tento projekt byl financován z dotace Státního fon-
du životního prostředí a Operačního programu pod-
nikání a inovace pro konkurenceschopnost. Celkové 
náklady na tento projekt činí cca 415 milionů korun.
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Dobrovická muzea, o.p.s. – Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice

Krom péče o muzejní sbírky je další z našich priorit 
práce s dětmi. Letos proběhl už třetí roční ročník let-
ního Tábora v muzeu, podpořený Evropským sociál-
ním fondem z operačního programu Zaměstnanost 
v rámci výzvy MAS Boleslavsko, z.ú. - Prorodinná 
opatření III. Na táborech se vystřídala celá řada úžas-
ných dětí a rádi se s nimi setkáváme i při jiných příle-
žitostech. 

V letošním roce jsme přes MAS Boleslavsko podali 
žádost do Programu rozvoje venkova se záměrem vy-
budovat moderní učebnu s interaktivní plochou, kte-
rou využijí školní i ostatní návštěvníci muzea v rámci 
vzdělávacích programů.

V současné době se po dvouleté pauze opět nabízí 
návštěvníkům sezónní hit - exkurze do cukrovaru a li-
hovaru společnosti Tereos TTD a.s., kde je možné 
na vlastní oči vidět výrobu cukru v největším tuzem-
ském cukrovaru. Krom toho jsou zde tři stálé muzejní 
prohlídkové okruhy. Široký program nabízí muzea 
také pro žáky mateřských, základních i středních škol, 
pro které jsou připraveny stálé i tematické výukové 
programy. Muzea díky celoročnímu provozu fungují 

nyní i jako informační centrum pro veřejnost a pořá-
dají nespočet kulturních akcí.

Výběr z kalendáře akcí:
• Exkurze do cukrovaru (cca do 10. 1. 2022) – nutné 

objednání předem 
• Výstava Moje hračky – ze sbírky Johanky Doubek 

– do 5. 2. 2023
• Adventní prodejní výstava – 19. – 23. 11. 2022
• Otevřeno celoročně 7 dní v týdnu (9–12, 13–17 h), 

kromě 24. – 25. 12., 31. 12. a 1. 1.

Kontakt:
Dobrovická muzea, o.p.s.,
Palackého náměstí 2, Dobrovice
Tel: +420 725 871 072
e-mail: mu.recepce@tereos.com
www.dobrovickamuzea.cz

Exkurze nejen pro děti s COMPAGEM
Společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. reali-

zovala již několik prezentací a přednášek o odpadech 
na základních školách. Několikrát ročně se účastníme 
akcí pořádaných pro děti, např. dětský den na Sahaře 
a Junior Adventure Camp v areálu Vrchbělá. Cílem to-
hoto projektu je motivovat okolí k třídění odpadu, na-
bídnout informace pro získání základní gramotnosti 
o třídění odpadu napříč všemi generacemi obyvatel-
stva a tím napomáhat ke zlepšování stavu životního 
prostředí. COMPAG se zaměřuje také na seniory, jed-
na z přednášek se konala v domově seniorů v Luště-
nicích. 

Naše obec v tomto roce realizovala v rámci výzev 
MAS Boleslavsko dva projekty. 

Prvním projektem byl nákup vybavení pro JSDH 
Obruby. Jednalo se o nákup zásahových přileb a elek-
trocentrály pro členy jednotky. Tento projekt byl již 
dokončen a dotace již byla připsána na účet obce. 

Druhým projektem byla oprava sakrální stavby 
v naší obci, pomníku na návsi. Pomník je již opraven 
a byl také slavnostně vysvěcen. Slavnostní vysvěcení 
pomníku proběhlo 20. 8. 2022, což byla pro naše ob-
čany zajímavá událost. V současnosti čekáme na do-
končení kontroly ze strany poskytovatele dotace 
a proplacení dotace. 

Na závěr bych chtěl touto cestou moc poděkovat 
paní Ing. Marečkové za skvělou spolupráci. Děkujeme.

Miroslav Dufek, Obec Obruby

Obec Obruby

Přednáška ve škole
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Rodinné a volnočasové centrum Klíček Dobrovice

Centrum jako takové funguje v Dobrovici už 
od roku 2008. Původně šlo o klasické rodinné cent-
rum pro maminky na mateřské dovolené. Postupem 
času se jeho aktivity zaměřily i jiným směrem.

 V současné době fungujeme spíše jako volnočaso-
vé centrum, které nabízí pestrý program zaměřený 
především na děti všech věkových kategorií. Velmi 
žádané jsou jarní í letní příměstské tábory, jsme 
schopni nabídnout a plně zaplnit i čtyři turnusy bě-

hem léta. Několikrát do roka pořádáme tematické 
akce pro děti i s možností přespání přímo v prosto-
rách centra.

Z kroužků pro děti je oblíbený kurz vaření a pečení 
a kroužek Veselé vědy. Dále nabízíme předškolní kurz 
pro budoucí prvňáčky, doučování učiva pro ZŠ, logo-
pedický kroužek, psychoterapeutickou poradnu pro 
děti a dospělé, kurz práce s počítačem pro dospělé 
a cvičení pro ženy.

Provozovat takové centrum není zrovna snadná zá-
ležitost, obzvláště když většina z nás chodí do práce 
a vše děláme ve svém volném čase. Naštěstí nás tato 
práce naplňuje a největší odměnou pro nás je, že děti 
se k nám rády vracejí a těší se, jakou akci pro ně při-
pravíme příště.

Přesto stále hledáme dobrovolníky z řad veřejnos-
ti, kteří by se k nám připojili a pomohli s dalším rozvo-
jem provozu našeho centra. Naše představa je, že 
Klíček by měl být do budoucna takovým „malým“ 
společenským centrem pro občany z Dobrovice 
a okolí.

M. Tichá, KAM Dobrovice
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Jaký byl zvířetický rok 2022?
Milí přátelé, další turistická sezóna na ztraceném 

zámku Zvířetice nám utekla jako voda, my se za ní 
můžeme ohlédnout a zhodnotit všechny její plusy 
i případné mínusy.

Událo se toho opravdu hodně! Síly jsme tentokrát 
nenapřeli jen k vytvoření pestré nabídky zážitků pro 
spokojenost vás všech. Naše pozornost se zaměřila 
také na zachování bezpečnosti celého areálu a na pro-
dloužení „života“ samotné zříceniny jako oblíbeného 
turistického cíle. Všechny výsledky letošní práce nás 
moc těší.

Je nás mnoho, kteří chováme vřelou náklonnost 
k tak výjimečnému místu, jakým Zvířetice dozajista 
jsou. Při jejich návštěvě dochází vždy k téměř magic-
ké a nepřenosné osobní zkušenosti a výsledný záži-
tek bývá pro mnohé z nás často zcela nad očekávání. 
Jak to víme? Jak bychom to nevěděli, když jsme s vámi, 
našimi návštěvníky v přímém kontaktu od ranních 
hodin až do podvečera? Stává se, že k nám přijíždíte 
s viditelně unavenou tváří ze zátěže běžných dnů, 
sami nebo s někým si zakoupíte vstupenku a vydáte 
se na prohlídku nebo si zahrát naši hru. Po návratu je všechna únava rázem pryč, z tváří vám srší čistá ra-

dost a jde-li o rodinu, je z ní opět jeden spokojený 
tým. A jak je to možné? Co je toho příčinou?

Třeba právě naší téměř již legendární hrou Tajem-
ství zvířetického trezoru, která v letošním roce opět 
přilákala tisíce dětí, rodin, škol i školek. 

Pro všechny návštěvníky se nám letos zase rozšířil 
prohlídkový okruh o možnost shlédnout nádherný 
gotický sál, který je v nejstarší části původního hradu 
a nazvali jsme jej Sál Zdislava z Lemberka. Je zde k vi-
dění unikátní expozice našeho nejnovějšího 3D pro-
jektu. Na 12 velkoplošných 3D vizualizacích můžete 
spatřit středověkou podobu hradu Zvířetice tak, jak 
vypadal kolem roku 1350.

Velikou radost mají všichni, kteří se vypraví od in-
formačního centra nejkratší cestou ke zřícenině. 
Od letošního roku mohou použít nové schodiště, kte-

TIC Zvířetice
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Obec Vinařice

ré je bezpečnější, hezky se propojuje s charakterem 
okolního prostředí a zásadně ulehčuje výstup. Zcela 
nový háv získala velká věž, na které bylo nedávno na-
instalováno krásné nové zábradlí. Těšíme se, že příští 
rok budeme v pracích pokračovat a podaří se usku-
tečnit velká rekonstrukce renesančního zámeckého 
křídla.

Nadcházející sezónu chystáme pro naše návštěvní-
ky další zajímavost. V areálu památky pro ně budou 
k dispozici 3D brýle, které jim díky virtuální technolo-
gii umožní uvidět zámek Zvířetice roku 1683.

Lidé v Pojizeří se dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří už 
vědí, a na ty, kteří zatím netuší. Protože ano, zní to 
jako pohádka, je to pohádka a jedinou možností, jak 
se o tom přesvědčit, je nechat se inspirovat a přijet se 
osobně podívat. 

Tým TIC Zvířetice

Dění v obci
V letošním roce u nás proběhlo několik tradičních 

akcí, které byly kvůli Covidu - 19 přerušeny a nikdo 
z nás nevěděl, jestli o ně bude ještě zájem. Jsem veli-
ce rád, že se nezapomnělo a že se stále více zapojují 
i naše děti a mládež. Je to velice hezký pohled a zahře-
je to i trochu u srdíčka, když vidíte dnešní omladinu, 

jak má zájem o to, aby se v naší obci něco dělo a byl 
zde pořádek. Mnoho z nich již pochopilo, že se to dělá 
i pro ně a že se jim tu pak bude i lépe žít.

Rok začal již tradičně pochodem na Švédské šance, 
kde bylo připraveno malé pohoštění pro děti i dospělé. 
Tato akce je velice oblíbená a chuť lidí se po svátcích 
projít je velká a my jsme za to rádi.



18 www.mas-boleslavsko.cz

Dále u nás nově proběhla Tříkrálová sbírka a opět 
se ukázalo, že naši občané jsou správní lidé a i v této 
těžké době se vybraly nemalé peníze, které putovaly 
potřebným. 

Uskutečnil se dětský den, který byl letos ve zname-
ní Asterixe s Obelixem a jejich družiny, kdy děti plnily 
na stanovištích určené úkoly, za které sbíraly body, 
a na konci je čekalo překvapení v podobě dárku 
od Asterixe a Obelixe. Jelikož nám vyšlo počasí vstříc, 
byla i účast dost veliká a jsme rádi, že děti chodí a baví 
se s námi. 

V dalších měsících jsme uspořádali zábavu pro do-
spělé, kde nám vyhrával kamarád Beny rockové pec-
ky, které máme rádi. Na konci srpna se u nás uskuteč-
nil 12. ročník cyklistického závodu Lawi Tour classic 
na 100 km. Cyklisté u nás mají své zázemí a je zde 
start i konec závodu, závod končí u místního zámku 
a na místním hřišti jsou poté předány ceny vítězům. 

Po této akci se ještě uskutečnilo pouštění draků 
a již klasické vaření a pečení. Tentokrát bylo téma pe-
čené koláčky a všechny předvedené a ochutnané ko-
láčky byly super, vždy je těžké vybrat vítěze. 

V měsíci říjnu jsme uskutečnili celodenní zájezd 
do města Mělník, kde jsme s paní průvodkyní prošli 
zajímavé památky v této lokalitě a dozvěděli se něco 
o městu jako takovém. Návrat byl v pozdních odpo-
ledních hodinách a na všech byla znát trochu únava, 
ale už teď hledáme, kam příští rok opět vyrazíme, je-
likož zájem je velký a jsme rádi, že se výlety líbí. 

Teď nás ještě čeká pexesománie na místním sále, 
kde si to rozdají ve hře pexeso děti všech věkových 
kategorií, mohou se zúčastnit i dospělí (pokud najdou 
odvahu se utkat s nekompromisní mládeží). Následo-
vat bude beseda o plachtění s místním občanem pa-
nem Bordovským, který je mistrem ČR v plachtění 
a vítězem mnoha pohárů. Pan Bordovský nás nechá 
nahlédnout do života v oblacích. Dále proběhne Tvo-
ření adventních věnců, kde bude možné si za pomoci 
profesionálky udělat svůj adventní věnec. Poté už 
bude pomalu následovat vánoční čas a s ním rozsvě-
cení vánočního stromu, předání dárků dětem a bude-
me se těšit na nový rok.

Co se týče akcí v obci, v letošním roce jsem usku-
tečnili rekonstrukci části místního vodovodu, opravili 
a vyčistili místní vodojem a zdroje vody, opravili míst-
ní komunikace a zpřístupnili polní cesty k rekreačním 
procházkám. Pokračovala výměna osvětlení, více než 
polovina obce již má nové LED lampy. 

V nejbližší době začne rekonstrukce chodníku 
k zámku a oprava kapličky a prostranství kolem ní, 
na kterou jsme zažádali o dotaci. Dále jsme si nechali 
vypracovat dva projekty na úpravu stání a chodníku 
za hospodou a na chodník s osvětlením kolem silnice 
ke hřbitovu. V současné době probíhají jednání 
ohledně větrné elektrárny, kterou bychom zde rádi 
realizovali, zatím je to v začátcích a bude to na delší 
dobu, ale snad se podaří tuto akci uskutečnit.
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ZO ČSOP Klenice

Stejně jako v loňském roce naše organizace ZO 
ČSOP Klenice v říjnu a listopadu pokračovala ve vý-
sadbách stromů a keřů v naší krajině. Celý uplynulý 
rok jsme na Mladoboleslavsku vyhledávali vhodná 
místa na sázení. Vraceli jsme stromy do starých sadů, 
podél polních cest, kolem silnic 2. a 3. třídy. Sázeli 
jsme naše původní ovocné stromy a lípy. O stromy se 
budou následně starat obce a majitelé pozemků. 

Loni se podařilo zasázet 413 stromů 
a 100 keřů. 

Letos na jaře jsme již zasadili 245 keřů 
a spolu s dobrovolníky, dětmi a lidmi 
nadšených vracet stromy do krajiny jsme 
zasázeli 435 stromů u obce Čistá, Marti-
novice, Vlčí Pole, Domousnice, Řitonice, 
Kněžmost a Koprník.

 Stromy z naší krajiny stále mizí. S ko-
lektivizací zmizely remízky, stromy podél 
polních cest, sady. Po revoluci se zase 
hromadně kácely stromy podél našich 
silnic. Během posledních 50 let jsme při-
šli o 10 milionů ovocných stromů, během 
posledních 5 let díky kůrovci a suchu 
zase o 60 % lesů. To jsou pro naši krajinu 

velké ztráty. Bez stromů se naše krajina čím dál více 
vysušuje a je více ohrožena klimatickými změnami.

 Rádi bychom ve výsadbách pokračovali i v příštím 
roce. Uvítáme tipy na další možné výsadby. Obcím 
pomůžeme na výsadbu získat finanční prostřed-
ky a oslovit dobrovolníky, ochotné stromy zasá-
zet. Společně můžeme vrátit stromy do naší krajiny.

Milada Vrbová, ZO ČSOP Klenice

SDH Vinařice
Za SDH Vinařice bych rád zmínil místní kroužek 

mladých hasičů, kdy se děti učí požárnímu sportu. 
Máme zde družstvo nejmenších a dorostenců. Děti 
jezdí i na soutěže, kde měří síly s ostatními týmy 

z okolí a kde již zaznamenali nemalé úspěchy. Je 
na nich vidět ten správný zápal a myslím si, že my se 
bát o budoucnost našeho SDH nemusíme a že nám 
rostou následovníci. 

Jiří Kohout, starosta obce Vinařice




