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1. Úvodní slovo
Rok 2017 znamenal pro MAS Zálabí, z. s. především činnosti spojené s finalizací
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro programové období 2014-2020.
Oproti původním předpokladům se celý proces schvalování strategie časově značně zpozdil,
a to vzhledem k nutnosti vypořádávání připomínek ze strany řídících orgánů jednotlivých
operačních programů a Programu rozvoje venkova. K finálnímu schválení strategie nakonec
došlo ke dni 13. listopadu 2017 a díky tomu bude mít území MAS v dalších letech možnost
čerpat finanční prostředky hned ze tří evropských programů – z Programu rozvoje venkova
(PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ).
Z PRV budou směřovat finanční prostředky především na podporu zemědělců i
nezemědělských podniků, místních výrobků či na údržbu lesního prostředí. Z IROP budou
moci čerpat především obce a neziskové organizace na investiční akce v oblasti bezpečné
dopravy a cyklodopravy, dále pak v oblasti budování komunitních center, zajištění odolnosti
stanic integrovaného záchranného systému a budování infrastruktury pro školství. Z OPZ
bude možné podpořit sociální aktivity s vazbou na zaměstnanost a prorodinná opatření např.
v podobě podpory dětských klubů, dětských skupin či příměstských táborů.
V roce 2017 také dále pokračovaly tři projekty spolupráce. Prvním z nich byla
„Putovní olympiáda MŠ“. Již pravidelně se jí účastní 13 venkovských MŠ z území MAS. Byla
zahájena v únoru a to setkáním ředitelů MŠ, v následujících měsících po mateřských školách
v dvoutýdenních cyklech putovaly herní prvky, v květnu pak proběhlo regionální klání
v Jestřabí Lhotě. Loňský ročník byl zakončen společným setkáním s partnery projektu z MAS
Lípa pro venkov, které se uskutečnilo v říjnu v areálu Heroland v Březové u Kutné Hory.
V rámci udržitelnosti projektu spolupráce „Za poklady venkova“ byl uspořádán Festival
řemesel 2017. Další projekt spolupráce nesl název „Dědictví našich předků“, v rámci něhož
byla uspořádána akce Advent na vsi v Týnci nad Labem. Již po osmé navíc získala MAS grant
z Grantového programu TPCA na projekt Pečujeme o zeleň II. Kancelář rovněž pokračovala v
práci na propagaci MAS i celého území.
za MAS Zálabí, z. s.
Ing. Nikola Bendáková a Mgr. David Záhora
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2. Obecná charakteristika MAS Zálabí
Místní akční skupina Zálabí vznikla 3. 7. 2006. Partnerství podniklo všechny
administrativní kroky, aby mohlo fungovat. MAS však nebyla podpořena a její činnost se tak
na čas utlumila. V březnu 2009 na Valné hromadě MAS Zálabí se aktéři místního partnerství
domluvili, že budou ve své činnosti pokračovat a své sdružení profesionalizují.
MAS Zálabí sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem a drobné
podnikatele působící na Kolínsku. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání prostředků
z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu. Od svého
založení již realizovala řadu projektů.
Území MAS Zálabí se rozkládá v úrodné Polabské nížině v oblasti Kolínska severně od
řeky Labe, která představuje významný prvek tohoto regionu. Většina obcí spadá pod okres
Kolín, část obcí je pak součástí okresů Nymburk, Kutná Hora a Pardubice. MAS Zálabí
zahrnuje území 27 obcí a přibližně 17,5 tisíc obyvatel - od Veltrub na západě po Kladruby nad
Labem na východě a na severu od Žehuně po Záboří nad Labem na jižní straně.

3. Aktuální seznam partnerů a zájmových skupin
MAS Zálabí má k 31. 12. 2017 celkem 43 členů. Noví členové jsou přijímáni na základě
přihlášky, která je přístupná na internetových stránkách MAS. Členem mohou být fyzické i
právnické osoby sídlící nebo působící na území působnosti spolku a o přijetí za člena
rozhoduje valná hromada na základě výše zmíněné přihlášky.
Členem spolku se mohou státy tyto subjekty z veřejného i soukromého sektoru:
• Fyzické osoby s trvalým bydlištěm v regionu územní působnosti spolku nebo fyzické
osoby, které zde místně působí
• Neziskové organizace, které mají v regionu sídlo nebo provozovnu nebo zde aktivně
působí
• Právnické a fyzické osoby podnikající, mající sídlo nebo provozovnu v regionu územní
působnosti spolku, případně tyto spolky v regionu územní působnosti fakticky
působící
• Obce, svazky obcí a jiné právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 %
obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem, a to bez ohledu na jejich právní
formu
~
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Podle převažujícího zaměření činnosti se členové dělí ještě do
zájmových skupin, a to následujících: Místní rozvoj, Region aktivní, Region atraktivní, Region
podnikavý, Region bezpečný a Region zdravý.

Statutární
Subjekt – název

Adresa

IČO/RČ

zástupce/pověřený
zástupce

Masarykovo náměstí
Svazek obcí Týnecko

1, 281 26 Týnec nad

689 99 666 Josef Polák

Labem
Mikroregion Kolínské Býchory 57, 280 02
Zálabí
obec Býchory
obec Choťovice
obec Dobšice
obec Dománovice
obec Jestřabí Lhota
obec Ohaře
obec Opolany
obec Polní Chrčice
obec Sány
obec Starý Kolín

712 32 109 Milan Vacek

Býchory
Býchory 57, 280 02

002 35 296 Ing. Richard Severa

Kolín
Choťovice 1, 289 05
Žehuň
Dobšice 18, 289 05

006 40 646 Petra Nováková
002 39 062 Pavel Dobrý

Žehuň
Dománovice 9, 280

004 73 707

02 Kolín
Jestřábí Lhota 74,
Ohaře 45, 281 30

002 35 601

Ohaře
Opolany 68, 289 07
Polní Chrčice 55, 280
02 Kolín 2
9. května 16, 289 06
Sány
Náměstí 117, 281 23
Starý Kolín
~

rozvoj
místní
rozvoj
místní
rozvoj
místní
rozvoj
místní
rozvoj

Vedralová

rozvoj
místní
rozvoj

Mgr. Ivana

místní

Suchánková

rozvoj

004 73 731 Ing. Miloslav Vokál
002 39 739 Ing. Václav Macura
002 35 741 Luboš Železný
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místní

místní

002 39 542 Irena Stránská

Libice nad Cidlinou

skupina

Květoslava

002 35 415 Václav Nedbal

280 02 Kolín

Zájmová

místní
rozvoj
místní
rozvoj
místní
rozvoj
místní
rozvoj

Místní akční skupina Zálabí, z. s.
nám. Komenského 235, 281 26 Týnec nad Labem

obec Tři Dvory
obec Veltruby

Osvoboditelů 271,
280 02 Tři Dvory
Veltruby, Sportovní
Školní 164, 285 74

Labem

Záboří n. L.

obec Žiželice

002 35 881 Ing. Ivan Kašpar

239, 280 02 Kolín

obec Záboří nad

obec Žehuň

002 35 806 Jitka Vokolková

002 36 624 Mgr. Ondřej Smoček

Žehuň 136, 289 05

002 39 992 Ing. Karel Horák

Žehuň
Masarykovo nám, 1,

002 35 962 Ing. Radan Eliáš

281 29 Žiželice

soukromý zemědělec Žehuň 116, 289 05
Karel Horák
Josef Hájek –
autoopravna, nákup a
prodej
ZOD Zálabí, a.s.

431 44 136 Ing. Karel Horák

Žehuň
Lžovická 301,281 26

147 52 280 Josef Hájek

Týnec nad Labem
Ovčáry, Na Františku

624 10 580 Ing. Václav Civín

358, 280 02 Kolín

PROTECO-AGRO s. r.

Ohaře 160, 281 30

o.

Ohaře

257 28 148 Ing. Miroslav Fess

Průmyslová zóna
TPCA Czech s. r. o.

Kolín - Ovčáry, 280 02 265 13 528 Monika Matuchová
Kolín
Masarykovo nám, 72,

Outdoored s.r.o.

281 26 Týnec nad

285 30 691

Labem
Baše a SPOL. s.r.o.
Vigvam Agency s.r.o.

Na Kačině 235,281 23
Starý Kolín
Na Výsluní 201/13,

Ranch Happy Hour o. Hlavní 10, 285 74
s.

~

rozvoj
místní
rozvoj
místní
rozvoj
místní
rozvoj
podnikavý
region
podnikavý
region
podnikavý
region
podnikavý
region
podnikavý
region

Bartůněk, Ph.D

region

451 44 052 Radek Baše

8~

místní

aktivní

227 69 978 Miroslav Doležal

Záboří nad Labem

rozvoj

PhDr. Dušan

289 68 841 Kateřina Horáčková

110 00 Praha 10

místní

podnikavý
region
atraktivní
region
aktivní
region

Místní akční skupina Zálabí, z. s.
nám. Komenského 235, 281 26 Týnec nad Labem
TJ Sokol Jestřábí

Jestřábí Lhota 154,

Lhota

280 02 Kolín 2

Dobšané, z. s.
SDH Polní Chrčice
SDH Ohaře
SK Afrodita Němčice
SDH Tři Dvory
SDH Žehuň
SDH Býchory

148 01 078 Jan Svoboda

Dobšice 16, 289 05

285 60 132

Žehuň
Polní Chrčice 54, 280

Ohaře, 281 30 Ohaře

Kolín
Tři Dvory, 280 02
Kolín
Žehuň 136, 289 05

647 33 696 Petr Krause

Žehuň
Býchory 106, 280 02

02 Kolín IV.

Národní hřebčín

Kladruby nad Labem,

Kladruby nad Labem

533 14 Kladruby n.

s. p. o.

Lab.

AGRO Krakovany

Krakovany 233, 281

s.r.o.

27 Krakovany

SDH Ovčáry

618 84 642 Václav Zatloukal

Kolín II

drážka, z. s.

SDH Krakovany

region

664 92 181 Bc. Pavel Zeman

Kunětická 373, 280

SK Krakovany z.s.

Novotný

701 31 589 Josef Hrouda

Kolínksá řepařská

Český mlynář s.r.o.

aktivní

664 92 092 Ivan Valášek

Nemčice 7, 280 02

708 79 974 Tomáš Vanča

720 48 972 Ing. Ivan Hájek

271 27 346 Zdeněk Neruda

Pivovarská 137, 281

260 81 351 Dušan Kovanda

26 Týnec nad Labem
Krakovany 263, 281

148 02 457 Jan Špinka

27 Krakovany
Krakovany 15, 281 27
Krakovany
Vrchlického 39, 280
02 Ovčáry

~

618 84 693 Tomáš Fritscher
720 33 746 Josef Tuláček

9~

region

Mgr. Oldřich

618 84 731 Ing. Miloslav Vokál

02 Kolín

aktivní

aktivní
region
aktivní
region
aktivní
region
aktivní
region
aktivní
region
aktivní
region
atraktivní
region
atraktivní
region
podnikavý
region
podnikavý
region
aktivní
region
aktivní
region
aktivní
region

Místní akční skupina Zálabí, z. s.
nám. Komenského 235, 281 26 Týnec nad Labem

SDH Veltruby

Sportovní 239, 280

664 92 203 Radek Stehlík

02 Veltruby

Marina – lodě a

Bělohorská 645, 281

karavany s. r. o.

26 Týnec nad Labem

289 64 756 Věra Debelková

Rozložení členů MAS Zálabí

Mapa členské základny:

~
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aktivní
region
aktivní
region
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4. Orgány MAS Zálabí
➢ Valná hromada
Řádná valná hromada se uskutečnila dne 28. 3. 2017 v Týnci nad Labem v rekreačním
středisku Marina.
Valná hromada MAS Zálabí z. s.
-

Schválila za zapisovatele valné hromady manažerku MAS Terezu Benešovou

-

Schválila jako skrutátory valné hromady spolek Dobšané, z. s. – Mgr. Oldřich Novotný, a
projektového manažera MAS Zálabí, z. s. – Mgr. David Záhora

-

Schválila jako ověřovatele zápisu valné hromady obec Veltruby – Ing. Ivan Kašpar, TJ
Sokol Jestřabí Lhota – Jan Svoboda

-

Schválila jednací řád valné hromady

-

Schválila program jednání valné hromady

-

Vzala na vědomí informace o členské základně

-

Schválila volbu výběrové komise

-

Schválila Zprávu kontrolního výboru za rok 2016

-

Schválila Roční závěrku 2016

-

Schválila Výroční zprávu za rok 2016

-

Vzala na vědomí informace o aktivitách MAS

-

Vzala na vědomí příspěvky vznesené v bodu Různé
➢ Statutární zástupci MAS Zálabí
Předseda
Svazek obcí Týnecko
Josef Polák

Místopředseda
TPCA Czech s.r.o.
Monika Matuchová

Jednotlivé obce a města mohou mít v představenstvu zastoupení maximálně 49 %. Zároveň
musí být dodrženo pravidlo, že veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nebude mít
více než 49 % hlasovacích práv.

~
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➢ Rada MAS
Zástupce subjektu
Josef Polák
Monika Matuchová
PhDr. Dušan Bartůněk
Tomáš Vanča
Ing. Miroslav Fess
Ing. Richard Severa
Milan Vacek

Název subjektu
Svazek obcí Týnecko
TPCA CZECH s.r.o.
Outdoored s.r.o.
Kolínská řepařská drážka, z.s.
PROTECO-AGRO s.r.o.
Obec Býchory
Mikroregion Kolínské Zálabí

Postavení a funkce
předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen

- Rada MAS měla v roce 2017 celkem 4 zasedání
Přehled zasedání Rady MAS v roce 2017
1. zasedání Rady MAS dne13. června 2017 od 15:30 hodin v konferenčním sále
Outdoored s.r.o.
✓

Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů

✓ SCLLD
✓ GP TPCA 2017
✓ Animace škol - OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I
✓ Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Zálabí, z. s.
✓ Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín
✓ Informace o proběhlých akcích
✓ Výsledek externího auditu
✓ Informace o členských příspěvcích
✓ Různé
2. zasedání Rady MAS dne 5. října 2017 od 15:30 hodin na Městském úřadě v Týnci nad
Labem
✓

Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů

✓ SCLLD
✓ GP TPCA 2017
✓ Animace škol - OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I
~
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✓ Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS
Zálabí, z. s.
✓ Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín
✓ Výběrové řízení
✓ Různé
3. zasedání Rady MAS dne 14. listopadu 2017 od 14:00 hodin v Proteco Agro s. r.
o., Ohaře
✓

Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů

✓

SCLLD

✓ GP TPCA 2017
✓ Animace škol - OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I
✓ Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Zálabí, z. s.
✓ Místní akční plán vzdělávání ORP Kolín
✓ Interní směrnice MAS
✓ Různé
4. zasedání Rady MAS dne 11. prosince 2017 od 14:00 hodin v TPCA Czech s.r.o.,
Průmyslová zóna Ovčáry
✓ Kontrola plnění úkolů z minulých zápisů
✓ Informace k SCLLD
✓ GP TPCA 2018
✓ Provoz kanceláře MAS
✓ Různé
➢ Kontrolní výbor
Název subjektu
Zástupce subjektu
Obec Ohaře
Mgr. Ivana Suchánková
TJ SOKOL Jestřabí Lhota Jan Svoboda
Český mlynář s.r.o.
Dušan Kovanda
- kontrolní výbor měl v roce 2017 celkem 1 zasedání

~
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Postavení a funkce
předseda
člen
člen

Místní akční skupina Zálabí, z. s.
nám. Komenského 235, 281 26 Týnec nad Labem
Přehled zasedání kontrolního výboru v roce 2017
1. jednání kontrolního výboru MAS Zálabí, které se konalo 1. března 2017 od 13:30 hodin
v kanceláři MAS Zálabí, z. s.
✓ kontrola hospodaření za rok 2016 – kontrola dokladů: bankovní výpisy, výpisy z úvěru,
faktury přijaté, faktury vydané, vnitřní doklady, pokladna, mzdy a pracovní
smlouvy, usnesení rady a valné hromady, dokumentace k projektům,
evidence a umístění majetku MAS
✓ rozpočet 2017 a financování MAS v roce 2017
✓ strategie CLLD 2014+
➢ Výběrová komise
Název subjektu
Obec Tři Dvory
Dobšané, z. s.
Obec Veltruby
Marina – lodě a karavany, s.r.o.
SK Krakovany, z. s.

-

Zástupce subjektu
Jitka Vokolková
Mgr. Oldřich Novotný
Ing. Ivan Kašpar
Věra Debelková
Jan Špinka

Postavení a funkce
předseda
člen
člen
člen
člen

Výběrová komise neměla v roce 2017 zasedání

5. Projekty roku 2017
Regionální kolo Putovní olympiády mateřských škol – sportování nejen pro radost
Od jara 2013 spolupracuje místní akční skupina (MAS) Zálabí, z. s. s partnerskou MAS
Lípa pro venkov, z. s. na projektu „Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro
radost“. Projekt spolupráce je zaměřen na zapojení mateřských škol z obou regionů a
směřuje k rozvíjení pohybových schopností předškolních dětí. Poutavou formou se snaží o
zlepšení jejich fyzické kondice a vstřícného vztahu ke sportu. V neposlední řadě dochází v
důsledku projektu k navázání a upevnění vztahů mezi obcemi, školkami a účastníky a k
výměně zkušeností z mnoha oborů.
Celý roční cyklus projektu je na jaře zahájen rozvozem různých herních prvků, kdy
každá zapojená MŠ má možnost je 14 dní využívat. Další částí projektu je regionální kolo
navozující atmosféru dětských olympijských her, ve kterém si děti měří síly ve třinácti
různých sportovních disciplínách.
~
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20. května 2017 proběhlo již 5. regionální kolo této části projektu v
Jestřabí Lhotě. Olympiády se zúčastnilo 12 mateřských škol, z okruhu členů MAS Zálabí:
Veltruby, Velký Osek, Starý Kolín, Týnec nad Labem, Ovčáry, Krakovany, Jestřabí Lhota,
Býchory, Opolany, Ohaře, Žehuň, Hlavečník (Žiželice se letos omluvily) Jako každý rok tato
akce zaznamenala vysokou účast nejen rodičů a prarodičů dětí, ale také přátel sportu a
zástupců zapojených obcí. Akci zahájil a slovem provázel Jan Svoboda z Jestřabí Lhoty,
původem ze Lhoty Uhlířské, nejen všem sportovcům známý organizátor, nadšenec, který je
„duší“ projektu a váha celé akce leží na jeho bedrech.
Po slavnostním nástupu a představení jednotlivých školek Olympiádu zahájily děti,
které donesly vlajku Olympiády ke stožáru. Sportovní klání začalo a děti se vydaly za
doprovodu učitelek, rodičů a prarodičů na jednotlivá stanoviště, kde je čekaly různé soutěže.
Všichni malí sportovci byli mohutně povzbuzováni. Nejlepší tři závodníci ze všech disciplín
stáli na stupních vítězů. Medaile jim předali kapitán sledge hokejové reprezentace Zdeněk
Šafránek, kapitán kolínských basketbalistů David Machač, starosta obce Jestřabí Lhota pan
Václav Nedbal a manažerka MAS Zálabí Tereza Benešová. Od věrných sponzorů dostali
vítězové dárky v podobě tradičních velkých pand od pana Vavrušky ze Sodovkárny Kolín a
ostatní medailisté volné vstupenky na Kolínskou řepařskou drážku. Všem sponzorům velice
děkujeme.
Všechny děti byly po
náročném sportovním zápolení
odměněny medailemi a diplomy.
Po celý den vládla na Olympiádě
skvělá

atmosféra,

organizace

byla jako každý rok perfektní, a
tak patří velký dík všem, kteří
jsou do tohoto projektu zapojeni
a věnují mu svůj volný čas a
veliké úsilí.
Společné setkání regionů Putovní olympiády mateřských škol – sportování nejen pro
radost
Společné setkání dětí, rodičů i organizátorů projektu „Putovní olympiáda mateřských
škol – sportování nejen pro radost“ proběhlo v krásném prostředí areálu Heroland v Březové
~
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u Kutné Hory v sobotu 14. října 2017 při příležitosti ukončení pátého
ročníku projektu spolupráce, který realizuje MAS Zálabí společně s MAS Lípa pro venkov.
Do projektu je zapojeno 12 MŠ z regionu MAS Lípa pro venkov a 13 MŠ z regionu MAS
Zálabí. Ze Zálabí jsou to Veltruby, Velký Osek, Starý Kolín, Týnec nad Labem, Ovčáry,
Krakovany, Jestřabí Lhota, Býchory, Opolany, Žehuň, Hlavečník, Žiželice a Ohaře. Z Lípy pro
venkov pak MŠ Zbraslavice, Červené Janovice, Krchleby, Zbýšov, Drobovice, Potěhy, Tupadly,
Žehušice, Křesetice, Církvice, Nepoměřice a Vavřinec.
Celý roční cyklus projektu je na jaře zahájen rozvozem herních prvků, kdy každá
zapojená MŠ má možnost 14 dní využívat sportovní prvky ve své školce. Další částí projektu
je regionální kolo, ve kterém si děti měří síly ve třinácti různých sportovních disciplínách
navozujících atmosféru dětských olympijských her. Hlavním cílem projektu ale bylo a je,
dostat děti od televize a počítače a přivést je k zájmu o sport.
Sobotní

společné

setkání

partnerských

regionů

bylo

událostí

spíše

kulturní. Na oplocení herního parku byly k vidění výkresy dětí na téma olympijského
sportování. Autoři nejoriginálnějších prací z každé MŠ si převzali medaile a diplomy.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, Divadelní pohádka „Jak čerti Jelito
a Kopito vařili vtipnou kaši“, projížďka na koni, motokáry, malování na obličej a mnoho
dalších. Po celé dopoledne byl dětem k dispozici zábavný park včetně všech atrakcí, které
Heroland nabízí. Pro paní učitelky z MŠ byl připraven seminář k pokračování projektu
v místní

hasičárně,

kde

jim

byla

nabídnuta

káva

a výborný

zákusek

upečený

od místní kulinářky. Krásné počasí a bohatý kulturní program přilákal k návštěvě Herolandu
více než 200 dětí v doprovodu svých rodičů.
Festival řemesel 2017
Již osmý ročník akce „Svátky Labe“ opět přinesl svým návštěvníkům spoustu zážitků a
zajímavých aktivit. Tato již tradiční akce představila výbornou spolupráci několika subjektů –
Outdoored s.r.o., MAS Zálabí, z. s., Svaz rybářů Týnec nad Labem, Město Týnec nad Labem a
Marina – lodě a karavany s. r. o.
Tradice byla dodržena i účastí a prodejní prezentací řemeslníků nejen z Polabí, ale i ze
vzdálenějších míst naší republiky. Návštěvníci tak mohli shlédnout a samozřejmě si i zakoupit
výrobky z proutí, košíky, dřevěné hračky, výrobky ze scrapbookingu, cardmakingu, keramické
drobnosti, šperky, korálkové ručně dělané šperky, bižuterie, náramky, náušnice, přívěšky,

~
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kabelky, tašky, brože, hračky, šátky, dřevěné a skleněné dárečky, sušené
dekorace, věnečky na dveře, koření, šité tašky, polštářky, textilní hračky, dekorace a candy
bag.
Hlavní atrakcí této akce byli závody dračích lodí, kam bylo přihlášeno celkem 10
dvacetičlenných posádek. Další vyžití této krásné soboty bylo za doprovodu soutěžní výstavy
prací žáků ze ZŠ Týnec nad Labem, malování na obličej, dobový kolotoč a dobová střelnice,
rybáři hostili uzenými a smaženými rybami a pro děti připravili již neodmyslitelné soutěže
v rámci Dětského dne.
„Počasí nám přálo, účast posádek dračích lodí byla velmi hojná a návštěvníci akce byli
spokojení. Celkem se akce zúčastnilo cca 1 300 návštěvníků,“ uvedl Dušan Bartůněk, jeden
z organizátorů akce.
Advent na vsi 2017
Za účelem udržitelnosti projektu spolupráce s názvem „Dědictví našich předků“ se
uskutečnila akce Advent na
vsi

aneb

Rozsvícení

vánočního stromu, která se
konala 3. prosince 2017 na
Masarykově náměstí v Týnci
nad Labem od 14 hodin.
Součástí

akce

byl

doprovodný program jako
adventní

trhy,

ukázka

tradičního kovářského umění,
ukázka

ručního

zdobení

tradičních skleněných ozdob, živý betlém, dramatické pásmo dětí ZŠ Týnec nad Labem,
taneční vystoupení kroužku Dance džem, výstava v Městském muzeu se stálou expozicí rodu
Pernerů a okolí Týnecka o zvyklostech adventu, varhanní a pěvecké vystoupení v kostele
Stětí svatého Jana Křtitele, malování hrnečků v Městské knihovně Karla Hampla, proslov
pana starosty a následné rozsvícení „Vánočního stromku“ a malé občerstvení pro účastníky
akce.

~
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Masarykovo náměstí se tak opět stalo místem, kde se lidé sešli a
užili si předvánoční atmosféru. Akce se zúčastnili místní výrobci a na přípravě se podíleli také
partneři projektu spolupráce. Zapojeni byli žáci ZŠ Týnec nad Labem, místní spolky, firmy a
dobrovolníci.
Pečujeme o zeleň II
MAS Zálabí získala z 12. ročníku grantového programu TPCA pro Kolínsko šek na
200 000 Kč na projekt Pečujeme o zeleň II. v prioritě Pro zelené Kolínsko.
V rámci tohoto projektu byly odborně ošetřeny stávající stromy v obcích a vysazeny nové
stromy a keře v 10 obcích regionu. Konkrétně se jedná o obce Krakovany, Němčice, Polní
Chrčice,

Týnec

nad

Labem,

Tetov,

Žehuň,

Choťovice,

Ohaře,

Opolany a Konárovice. V rámci projektu byly
rovněž

nakoupeny

pomůcky

pro

environmentální výchovu dětí v mateřských
školách. Děti si tak mohou ověřit své znalosti
environmentální výchovy zábavnou a poutavou
formou a zároveň se naučí, jak o životní
prostředí správně pečovat.
„Děkujeme všem lidem, kteří hlasovali pro náš
projekt a podporují tak péči o zeleň v regionu MAS Zálabí,“ říká Josef Polák, předseda MAS
Zálabí, z. s.
Místní akční plán vzdělávání – ORP Kolín
Projekt je realizován v rámci partnerství s Městem Kolínem a MAS
Podlipansko. Jeho hlavním úkolem bylo vytvoření akčního plánu
aktivit pro další období 2018-2023. Tak aby se dosáhlo co
nejkonkrétnější podoby plánu, byly jednotlivé typové aktivity pilotně ověřovány např. MAP
workshop se specialisty, MAP kavárna pro učitele, výjezdní setkání pedagogů, MAP den pro
děti a rodiče, MAP panel s odborníky a mnoho dalšího. Právě na základě zrealizovaných
aktivit a dalších prováděných šetření a analýz vznikl tzv. Strategický rámec Místního akčního
plánu vzdělávání v ORP Kolín, který rozděluje aktivity do 3 základních typů.

~
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V rámci všech tří typů aktivit jsme sesbírali celkem 317 projektových
záměrů, které jsou v dokumentu MAP ORP Kolín 2018–2023 detailněji rozepsány.

AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH ŠKOL jsou již realizovány školami prostřednictvím projektů zvaných
Šablony, na které bude navazovat pokračující výzva Šablony II, do které se mohou školy opět
přihlásit.

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY jsou řešeny prostřednictvím výzev IROP, Místních akčních
skupin (MAS), MŠMT, anebo jsou financovány z vlastních zdrojů zřizovateli škol. Valná část
projektů na obnovu infrastruktury však zůstává prozatím nerealizovatelná z důvodu vysoké
finanční náročnosti a chybějící dotační podpory.

Posledním typem jsou AKTIVITY SPOLUPRÁCE, které byly vytvořeny za pomoci Expertních
pracovních skupin na základě sesbíraných podnětů přímo v území. Hlavní plánované činnosti
aktivit spolupráce jsou:
TVORBA INTERNETOVÉHO PORTÁLU, jeho plnění a průběžná aktualizace. Portál bude v základní
rovině obsahovat:
 databázi poptávky a nabídky volných pracovních míst – pro pedagogické a nepedagogické
pracovníky, ale i různé odborníky (psychologové, speciální pedagogové, právníci, projektoví manažeři,
koučové, mentoři atd.)
 prostor pro sdílení zkušeností, odborných rad a doporučení
 prostor pro recenzování
 poskytne ucelený přehled škol v regionu pro veřejnost

VZNIK POZICE KOORDINÁTORA ŠKOLSTVÍ, jako zastřešující podpory základních a mateřských škol
v regionu, který:
 bude v přímém kontaktu s jednotlivými školami, zřizovateli, MŠMT, krajem, OŠKS, PPP, SPC, SVP, ČŠI,
Asociací ředitelů a dalšími institucemi v oblasti vzdělávání a zajistí tok informací do území
 bude sledovat výzvy, vyhlášky, nařízení, nové povinnosti, legislativně-provozní záležitosti, ad.
 bude vyhledávat „dobrou praxi“ a sdílet zkušenosti dotčených subjektů napříč územím
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 bude sledovat zajímavé vzdělávací aktivity a organizovat je přímo v regionu
 bude organizovat výjezdy a setkávání regionálních aktérů vzdělávání (ředitelů, pedagogů, zřizovatelů)
 bude zprostředkovávat propojení na odborníky (právní poradna, projektový management, ad.) předávat a sdílet doporučení, metodiky, postupy …
 shromažďovat a spravovat nabídku a poptávku pedagogického, podpůrného a odborného personálu,
studentů a dalších subjektů
 bude získávat ověřené odborníky pro region (právník, projektový manažer, kouč, supervizor).
 bude plnit internetovou databázi a mít zodpovědnost za obsahovou a etickou stránku portálu,
 bude operativně reagovat na vznikající podněty, aktuální potřeby škol a pomáhat při hledání řešení.

Zdrojem financování AKTIVIT SPOLUPRÁCE bude po dobu 3 let projekt MAP II, na jehož
realizaci budeme žádat MŠMT o dotaci počátkem roku 2018. Samotná realizace by byla
pravděpodobná v období 10/2018–9/2021.
Animační činnosti
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – nejen šablony pro MŠ A ZŠ I.
Animace škol zahájena po výzvě č. 22 v rámci OP VVV, která je zaměřena tzv. šablony
ve vzdělávání. Jednotlivé subjekty mají možnost čerpat na vzdělávání, personální podporu či
sdílení zkušeností.
Mezi další animační činnosti patří i sledování dotačních titulů dalších subjektů (MŠMT.
MŽP, atd.) – jejich šíření a konzultace smysluplnosti podávání žádostí.
Časový průběh:
-

Leden – červen 2017 – podávání žádostí šablon

-

Červenec – prosinec – spolupráce na přípravě zpráv o realizaci u těch škol, které
projevili zájem

Obsah animačních činností:
-

Technická příprava a podání žádosti

-

Seznámení se způsobem administrace

-

Metodická pomoc při nastavení jednotlivých šablon

-

Fyzické vyhotovení zpráv o realizaci

-

Komunikace s poskytovatelem dotace

-

2 x ročně seminář tzv. dobré praxe – sdílení zkušeností a síťování
~
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Zapojení škol z MAS:
Název
Rozpočet dotace
Mateřská škola Hříbátka Kladruby nad Labem
252 432,00 Kč
Mateřská škola Tři Dvory, okres Kolín
284 504,00 Kč
Mateřská škola Týnec nad Labem, okres Kolín
381 001,00 Kč
Základní škola Týnec nad Labem, okres Kolín, příspěvková organizace
926 068,00 Kč
Základní škola T. G . Masaryka Žiželice , okres Kolín
484 119,00 Kč
Mateřská škola Opolany
266 403,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace
894 474,00 Kč
Mateřská škola Konárovice, okres Kolín
307 414,00 Kč
Mateřská škola Ohaře, okres Kolín
239 196,00 Kč
Mateřská škola Jestřabí Lhota, okres Kolín
257 548,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín
531 850,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Žehuň, okres Kolín
486 698,00 Kč
Mateřská škola Veltruby, okres Kolín
299 667,00 Kč
Mateřská škola Žiželice, okres Kolín
289 172,00 Kč
Dotace celkem
5 900 546,00 Kč

Další postup:
-

V roce 2018 se chystá výzva Šablony II. – realizace bude plynně navazovat na výzvu
Šablony I.

-

Bude pokračovat práce na Zprávách o realizaci

Dotace ze Středočeského kraje
MAS Zálabí získala dotaci ve výši 96 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci s názvem Den MAS Zálabí, která se
uskutečnila dne 27. května 2017 v Dobšicích. Program nabídl představení kapel, zájmových
skupin a tanečních souborů z celého regionu.
K vidění a poslechu byl např. malý dechový orchestr Městské hudby Františka
Kmocha, Taneční skupina Srdíčko – mažoretky Kolín, mažoretky z Poděbrad, Mons. Vladimír
Hronek připomněl přítomným odkaz našich předků u Božích muk. Vystoupil pěvecký sbor
Sousedé, kapela Cidlinka a Nezmar Trio z Dobšic od Znojma, dále vystoupil TK Kocour
Modroočko, krojovaná dechovka Amatéři Dobšice od Znojma. Také proběhl seskok dvou
parašutistů a sraz motorkářů, kteří si připomněli odkaz Zdeňka Pohla a také byla odhalena
pamětní deska. Dále byla návštěvníkům převedena ukázka výcviku psů a k tanci a poslechu
zahrály kapely Flat Fly, Brisk Fart, Navostro a ABBA Chiquita revival.
~
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Den MAS Zálabí byl doplněn rovněž prezentací prodejců
regionálních výrobků. Akci podpořili prodejní prezentací řemeslníci nejen z Polabí, ale i ze
vzdálenějších míst naší republiky. Návštěvníci tak mohli shlédnout a samozřejmě si i zakoupit
výrobky jako magnetky, svíčky, svíce, mýdla, šperky z fima, korálkové ručně dělané šperky,
koření bez soli a glutamátů, bytový textil a doplňky, výrobky z proutí, košíky, dřevěné hračky,
ručně šité šaty, kalhoty, sukně, tašky, oblečky pro malé školáčky a další.
Hlavním cílem projektu byla propagace MAS Zálabí a celého regionu ve východním
Polabí Středočeského kraje, dále podpora cestovního ruchu, kultury a podpora regionálních
výrobců. MAS Zálabí měla připravený stánek s propagačními předměty, které rozdávala mezi
přítomné návštěvníky.
Provoz kanceláře MAS Zálabí
MAS Zálabí získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
na financování provozu kanceláře MAS za účelem realizace Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje. Jedná se o dotaci, která slouží pro přípravné podpůrné činnosti, provozní a
animační činnosti MAS. MAS Zálabí se na realizaci těchto projektů podílí finanční spoluúčastí
ve výši 5 % z vlastních zdrojů. Jedná se o následující projekty podpořené ze specifického cíle
4.2 z IROP:
• Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Zálabí, z. s.
registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001769
• Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS Zálabí, z. s. 2017 –
2023 registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005879
Tyto projekty umožňují realizaci a naplňování cílů strategie CLLD na území MAS Zálabí,
z. s., jelikož finančně zabezpečují provoz kanceláře MAS. Bez realizace těchto projektů by
MAS neměla možnost podporovat ve svém území žadatele o dotace z příslušných operačních
programů a Programu rozvoje venkova a nebyla by tak schopna naplnit svou Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zálabí, z. s.
MAS Zálabí vytvářela svou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) již od
roku 2014, přičemž k jejímu finálnímu schválení došlo v listopadu 2017. SCLLD je ucelený
strategický dokument, který slouží jako stěžejní podklad pro koordinaci rozvojových aktivit
~
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v území MAS Zálabí pro programové období 2014-2020. Jejím vytvořením
došlo ke sladění představ aktérů území MAS o budoucím rozvoji regionu, dále k vymezení
stěžejních oblastí rozvoje, seřazení priorit, stanovení způsobů financování projektových
záměrů, jejich monitoringu a způsobu vyhodnocování cílů SCLLD.
Cílem Strategie CLLD je řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb
území, lepší dostupnost vzdělávání, zaměstnání a dalších služeb. Cílem je tak zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech, a to prostřednictvím vyhlášení a administrace výzev
k předkládání žádostí o podporu, pořádáním seminářů pro žadatele i příjemce dotací,
poskytováním konzultací a dalšími podpůrnými činnostmi MAS.
SCLLD MAS Zálabí, z.s. prošla kladně věcným hodnocením ke dni 13. 11. 2017. V
návaznosti na tento výsledek věcného hodnocení proběhly následující činnosti v souvislosti s
realizací integrované strategie:
• Zpracování Interních postupů a jejich zaslání k připomínkám na řídící orgán IROP
• Zpracování harmonogramů výzev MAS a jejich zveřejnění na webových stránkách
MAS Zálabí
• Průběžné vzdělávání zaměstnanců MAS pracujících na realizaci ISg (účast na
seminářích) a animace škol
• konzultace projektových záměrů s potenciálními žadateli/příjemci v rámci území MAS
• příprava výzev, hodnotících kritérií, kontrolních listů
Schválená výše finančních alokací na realizaci SCLLD pro příslušné operační programy a
Program rozvoje venkova je následující:
• Program rozvoje venkova: 13 182 000 Kč
• Integrovaný regionální operační program: 23 349 000 Kč
• Operační program Zaměstnanost: 7 320 000 Kč

6. Další činnosti MAS Zálabí v roce 2017
➢ běžná administrativa kanceláře MAS Zálabí
➢ vypořádání připomínek k Žádosti o podporu „Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro území MAS Zálabí“
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➢ manažerka MAS Tereza Benešová a projektový manažer Mgr. David
Záhora se pravidelně zúčastňovali jednání na úrovni KS MAS, NS MAS, seminářů,
workshopů a školení ohledně SCLLD dalších činností MAS
➢ MAS Zálabí zapůjčovala mobiliář, který je k vypůjčení i v roce 2018

7. Cíle pro rok 2018
➢ Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – zveřejnění výzev MAS
pro příslušné operační programy a Program rozvoje venkova, hodnocení a výběr
předložených projektů, naplňování cílů SCLLD
➢ Pokračování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Kolín
➢ Pokračování v animaci školských zařízení
➢ Předložení žádosti do GP TPCA 2018
➢ Spolupráce s ostatními MAS na úrovni KS MAS a NS MAS
➢ Obecná podpora regionu
➢ Prezentace MAS Zálabí, z. s.

8. Hospodaření MAS Zálabí v roce 2017
Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2 Rozvaha

9. Přijaté dary za rok 2017
Rádi bychom poděkovali následujícím subjektům, které v roce 2017 svým darem přispěly na
činnost MAS Zálabí, z. s.
Projekt Putovní olympiáda mateřských škol – sportování nejen pro radost
Subjekt

Hodnota

Obec Býchory

3 000,- Kč

Obec Krakovany

3 000,- Kč

Obec Jestřabí Lhota

3 000,- Kč

Obec Týnec nad Labem

3 000,- Kč

Obec Žehuň

3 000,- Kč
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Obec Žiželice

3 000,- Kč

Obec Hlavečník

3 000,- Kč

Obec Opolany

3 000,- Kč

Obec Ovčáry

3 000,- Kč

Obec Ohaře

3 000,- Kč

Obec Velký Osek

3 000,- Kč

Obec Starý Kolín

3 000,- Kč

Obec Veltruby

3 000,- Kč

Obec Polní Chrčice

2 000,- Kč

Obec Volárna

3 000,- Kč

Consultario s.r.o.

1 000,- Kč

TPCA – zaměstnanecký sponzoring p.

4 500,- Kč

Machůrka
Dobšané z.s.

10.

20 000,- Kč

Soupis majetku
Majetek

Hodnota

Velkoprostorový stan 6 x 12 m

45 000,- Kč

Notebook Dell s příslušenstvím

16 024,- Kč

Prodejní stánek, 10 ks

112 320,00,- Kč

Eko WC, 2 ks

62 400,00,- Kč

Pivní sety, 10 ks

25 289,00,- Kč

Nástěnkový stojan na zeď, 2 ks

7 380,00,- Kč

Skříň – skleník, 8 ks

79 810,00,- Kč

Lavicová nástěnka, 16 ks

78 240,00,- Kč

Zvuková aparatura YAMAHA

34 599,00,- Kč

Párty stan 3 x 3 m

4 968,00,- Kč

2 komplety herních prvků

132 146,61,- Kč

Malá sada herních prvků

47 155,00,- Kč

Elektrocentrála

15 390,- Kč
~
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Mobilní podium

167 222,- Kč

Flipchart NOBO Barracuda

1 990,- Kč

KEO-W program

8 494,- Kč

Notebook Lenovo s příslušenstvím

21 174,- Kč

Mobilní telefon Samsung Galaxy J5

5 233,- Kč

Projektor BenQ MS527

7 499,- Kč

Hodnota majetku celkem

11.

Rozpočet MAS Zálabí, z. s. na rok 2018

Příjmy
Členské příspěvky na rok 2018
Místní akční plán vzdělávání
Úroky
Proplacení provozních nákladů za rok 2017 a 2018 z IROP
Příjmy celkem

Rozpočet v Kč
226 730
40 800
500
2 101 000
2 369 030

Výdaje
Mzdy a odvody kancelář
Poštovné, telefonní poplatky
Poplatky banka
Web
Pronájem kanceláře
Spotřeba materiálu
Cestovné, stravné, ubytování
Audit
Vzdělávání zaměstnanců
Catering, náklady na reprezentaci
Informační a propagační nástroje
Finanční spoluúčast 5 % na projektech IROP – provoz MAS
Místní akční plán vzdělávání
Výdaje celkem

Rozpočet v Kč
1 845 000
60 000
1 000
4 000
10 000
35 000
100 000
16 000
10 000
16 000
16 000
110 000
40 800
2 263 800
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Poděkování patří všem, kteří svým aktivním přístupem
pomohli k tvorbě SCLLD a k realizaci projektů a akcí MAS!
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