Místní akční skupina Labské skály, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
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1. Úvodní slovo
MAS Labské skály působí na území obcí Petrovice, Libouchec, Tisá, Velké Chvojno, Povrly,
Dobkovice, Malšovice, Ryjice a města Jílové, které jsou sdruţeny do Mikroregionu Labské
skály.
Od začátku roku 2009 se naše MAS věnovala realizaci Strategického plánu Leader „Labské
skály hrají PRIM“. Činnost sekretariátu zajišťovaly 2 manaţerky (zaměstnané na Dohodu o
provedení práce, DPP), které se od 1. června 2009 staly zaměstnankyněmi MAS na částečné
úvazky. Realizace SPL se tedy od června zintenzívnila. 22. června 2009 podepsala MAS se
SZIF Dohodu o předfinancování SPL „Labské skály hrají PRIM“.
V srpnu 2009 se v Libouchci ve dvou dnech uskutečnil seminář pro členy MAS a školení pro
Výběrovou komisi a členy Správní rady. Lektorem byl zkušený školitel Mgr. Michal Jarolímek
z MAS Sdruţení Růţe, který jiţ s realizací SPL má řadu zkušeností a předal našim členům
cenné rady.
5. srpna 2009 byla vyhlášena historicky první Výzva k předkládání projektů pro ţadatele (byly
vyhlášeny Fiche 2, 3 a 7). Celkem ţadatelé ve Výzvě 1 (srpen 2009) odevzdali 12 projektů.
Jeden projekt byl vyřazen Výběrovou komisí MAS (ţadatel FC Jiskra Modrá, projekt „Oprava
střechy a zabezpečení objektu FC Jiskra Modrá“.
Následně se dva projekty ocitly tzv. na čáře. Jelikoţ podle změny v Pravidlech PRV ţadatel
musí projekt realizovat za finanční částku, která na něj „zbude“, nebo projekt nerealizovat, došlo
nakonec ke staţení projektu obce Velké Chvojno (Oprava místních komunikací Arnultovice u
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Lučního Chvojna). Projekt obce Povrly s názvem „Zastřešení pavilonu „B“ ZŠ Povrly“ tak
získal plnou výši ţádané podpory.
V tomto roce konečně „přišla ke slovu“ Výběrová komise MAS (VK). Na svém prvním
zasedání v září 2009 si členové VK zvolili za předsedkyni paní Naděţdu Kocábkovou (došlo
tedy ke změně předsedy, která byla nahlášena SZIF). Členové Výběrové komise absolvovali
školení a začali hodnotit projekty vybrané ve Výzvě č. 1. Rozhodli se v rámci zkvalitnění
hodnocení podnikat návštěvy u všech ţadatelů, aby si prohlédli místo realizace projektů a mohli
klást konkrétní dotazy.
Činnost Výběrové komise: členové VK se nejprve sejdou po ukončení administrativní kontroly
a kontroly přijatelnosti (provádí sekretariát MAS). Na prvním setkání v rámci Výzvy jsou
členové proškoleni (před první výzvou byl pozván externí školitel, v dalších výzvách uţ školení
zajišťují manaţerky MAS). Na prvním setkání dostanou členové VK všechny projekty
k hodnocení. Následuje návštěva u kaţdého ţadatele v místě realizace projektu a hodnocení
projektů doma. Na závěrečném setkání seznámí předsedkyně VK členy VK, manaţerky a
předsedu MV s výsledky bodování a pořadím projektů. Poté výběr projektů musí schválit
Správní rada, pak valná hromada MAS a následně jsou projekty odevzdány k registraci na RO
SZIF v Ústí n. L.
2. Základní údaje o MAS Labské skály
Název: Místní akční skupina Labské skály
Právní forma: občanské sdruţení
Rozloha v km2: 191,8 km2
Počet obyvatel celkem: (dle údajů ČSÚ): 13 586 k 31. 12. 2009
Počet členů MAS: 32
Sloţení členů: 9 obcí, 6 podnikatelů, 4 občanská sdruţení, 2 školy, 11 aktivních občanů
Sídlo: Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
www: www.maslabskeskaly.cz
3. Členská základna v roce 2009
V roce 2009 došlo k rozšíření členské základny MAS o 4 členy. Byli získání členové z řad
aktivní veřejnosti a jedno občanské sdruţení. Novými členy jsou paní Anna Salabová, paní
Alena Flígrová, pan Josef Zub a Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic, který
zastupuje paní ing. Jana Jirásková.
Členská základna MAS LS - podnikatelé, neziskové organizace, aktivní veřejnost
1.Šípová Eva Ing.

Mírkov č.p. 5, obec Povrly
pošta, 40002 Ústí nad
Labem

2.„ Chvojensko“
Občanské sdružení

Luční Chvojno 43,obec
Velké Chvojno, pošta 40002
Ústí n.L.

Jiřina
Bischoffiová

3.Občanské
sdružení pro
záchranu hradu
Blansko

Ryjice 14,403 31 Ústí nad
Labem

Jan Ptáček
/do 30-ti let/

Projektová manažerka,
tlumočení

Předsedkyně MAS LS,
předsedkyně Správní rady MAS
LS, manažerka MAS

Kulturní, veřejně prospěšné
aktivity

Členka správní rady MAS,
Manažerka MAS LS
Nezisková organizace

Záchrana hradu, veřejně
prospěšné aktivity,životní
prostředí

Člen správní rady MAS
Nezisková organizace
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4.Zatočilová
Miroslava

Dobkovice 23, pošta 407 03
Dobkovice

Aktivní občan

Člen správní rady MAS

5.Doležal Patrick

Petrovice 108,403 37
Petrovice

Cestovní ruch pohostinství

Člen správní rady

6.Drobný David Bc.

Jílové,Školní 168, 407 01

Aktivní občan

Člen výběrové komise

7.Nežerka Josef

Ostrov u Tisé,403 36 Tisá

Cestovní ruch, pohostinství

Člen výběrové komise

8.Kocábková
Naděžda

Čermná 86, 40335
Libouchec

Aktivní občan

Předsedkyně výběrové komise

9.Pisingerová Lucie

Slavošov č.p.5,obec Povrly,
Pošta 40002 Ústí n.L.

zemědělství

Členka výběrové komise

10.Voršilková
Helena Ing.

Mnichov, obec Velké
Chvojno, pošta 400 02 Ústí
n.L.

Zemědělství, školství

Členka monitorovacího výboru

11.Toncarová
Dagmar

Jílové,Teplická 215,40701

Tělovýchova, zdravotnictví

Členka monitorovacího výboru

12.Kocábek
Miloslav

Čermná 86,40335
Libouchec

Aktivní občan.osadní výbor

Člen monitorovacího výboru

13.FARMA
MIRKOV, s.r.o.

Mírkov 4, obec Povrly,pošta
40002 Ústí n.L.

Ing. Jaromír
Šíp

zemědělství

Člen revizní komise

14. Tělocvičná
jednota Sokol

Libouchec 357,40335

Ing. Anna
Voslařová

Tělovýchova, nezisková
činnost

Členka MAS
/nezisková organizace/

15. Jana
Medunová, Farma
Kamenec

Kamenec č. 94, 407 01
Jílové

Pavel Palička

zemědělství

Člen MAS

16.Doležalová
Zdeňka

Petrovice 108., 40337
Petrovice

Doležalová
Zdeňka

Podnikatelka, pohostinství

Člen MAS

17. ZŠ Malšovice

Chmelnická 31 Vilsnice, obec
Malšovice ,pošta 40501
Děčín

Weisheitelová
Simona Mgr.

školství

Členka výběrové komise

18. ZŠ a MŠ
Libouchec

Libouchec,čp.157,40335
Libouchec

školství

Členka MAS

/do 30-ti let/

Dana
Březinová
Mgr.
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19. Natural Agro
s.r.o.

Slavošov č.p. 1, obec
Povrly, pošta 40002 Ústí n.L.

Bohumil
Ječmínek

zemědělství

Člen MAS

20. Petrovický
spolek pro obnovu
a zachování tradic,
OS

403 37 Petrovice 529

Ing. Jana
Jirásková

Rozvoj kulturního,
společenského a duchovního
života

Členka MAS

21. Anna Salabová

40336 Tisá 419

Zaměstnanec MŠ

Členka MAS

22. Alena Flígrová

40335 Libouchec 471

Neziskový sektor – hasiči,
děti

Členka MAS

23. Josef Zub

40336 Tisá 410

Zemědělství, lesnictví

Člen MAS

Členské obce
24. Obec Libouchec

Libouchec, čp. 211, 40335
Libouchec

Štěrba Jiří Ing.

1.Místopředseda MAS
1.místopředseda SpR

25. Město Jílové

Jílové,Mírové nám. 280,
40701Jílové

Zibner Václav Mgr.

2.Místopředseda MAS
2. Místopředseda SpR

26. Obec Tisá

Tisá, čp. 205, 403 36 Tisá

Šimáňová Martina
Mgr.

Členka správní rady

Malšovice, čp. 16, 40502 Děčín

Plachý Pavel

Člen správní rady

28. Obec Povrly

Povrly, Mírová 165, 40332 Povrly

Schick Jiří

Člen výběrové komise

29. Obec Petrovice

Petrovice, čp. 529 40337 Petrovice

Kutina Zdeněk

Předseda revizní komise

30.Obec Dobkovice

Dobkovice,čp.101, 40703
Dobkovice u Děčína

Šulc Petr

Předseda monitorovacího výboru

31. Obec Ryjice

Ryjice, čp. 14, pošta 40331 Ústí
n.L.

Kousková
Jaroslava

Členka MAS

Velké Chvojno 55,40002 Ústí n.L.

Svoboda Václav

Člen MAS

27. Obec Malšovice

32. Obec Velké Chvojno

Všichni uvedení členové se aktivně podle svých moţností zapojovali do činnosti MAS. MAS
pracuje komunitní metodou a o své činnosti informuje veřejnost především na webových
stránkách a prostřednictvím propagačních tiskovin.
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4. Zpráva o hospodaření za rok 2009
Příjmy k 31. 12. 2009
Dotace
807086,- Kč
Čl. příspěvky
56125,- Kč
Sluţby (CpKP)
10000,- Kč
Prodané soubory 17080,- Kč
Úrok BÚ
559,45 Kč
Kurzové rozdíly
96,10Kč
Přijaté příspěvky 2593,50Kč
Dary
15650,-Kč
Celkem

909190,05Kč

Výdaje k 31. 12. 2009
Spotřeba materiálu
69643,99Kč
Cestovné
13238,-Kč
Občerstvení
3100,60Kč
Sluţby
256072,58Kč
Mzdy a odvody z mezd
552774,-Kč
Bankovní poplatky
3835,22Kč
Poplatky a penále
955,- Kč
Kurzové rozdíly
1724,81Kč
Poskytnuté příspěvky
5500,-Kč
Celkem
906844,42Kč

Zisk za rok 2009: 2345,85 Kč
Stav pokladny Kč MAS k 31. 12. 2009: 4.421,- Kč
Stav Euro-pokladny € MAS k 31. 12. 2009: 100,- €
Stav účtu MAS k 31. 12. 2009: 139.786,65 Kč
Majetek hmotný: 64 841,70Kč (notebook, 2 přístřešky, PC s monitorem a tiskárnou, flipchart,
projekční plátno, tiskárna EPSON, diktafon)
Majetek nehmotný: 5 712,- Kč (účetní software Jeţek)
zboţí na zásobách: 28585,81 Kč (neprodané soubory obrázků)

5. Přijaté granty, dotace a půjčky
V roce 2009 byly na účet MAS Labské skály poukázány finanční prostředky z grantu Nadace
VIA na projekt „Ostrov – iniciativa pro naše kostelíky“ ve výši 37 763,- Kč. Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) poukázal na účet MAS část přislíbené dotace na projekt „Realizace SPL
Labské skály hrají PRIM“ ve výši 295 561,- Kč za I. a II. etapu roku 2009.
Krajský úřad Ústeckého kraje poskytl MAS půjčku na reţii MAS v rámci výše zmíněného
projektu „Realizace SPL“ ve výši 1 000.000,- Kč, protoţe MAS musí reţijní náklady tohoto
projektu předfinancovávat. Tato půjčka byla 20. 12. 2009 opět vrácena Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, zároveň MAS poţádala Kraj o stejnou půjčku na rok 2010 (v rámci podepsané
smlouvy mezi MAS LS a Ústeckým krajem, kdy MAS do roku 2013 kaţdý rok po předloţení
nové ţádosti obdrţí půjčku od kraje do výše 1 mil. Kč). Tyto finance byly vyuţity na nezbytný
nákup PC včetně software, multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka, skener), kancelářských
potřeb, mzdových nákladů /manaţerky MAS a DPP – Výběrová komise/, školení členů MAS a
ţadatelů v rámci 1. Výzva MAS, telefonní a poštovní poplatky, nájemné a propagaci (vydání
zpravodaje a letáku MAS).

6. Aktivity MAS Labské skály v roce 2009
V průběhu roku 2009 zajišťovaly manaţerky MAS především realizaci projektu „Realizace SPL
Labské skály hrají PRIM“ z Programu rozvoje venkova MZe, který potrvá aţ do roku 2013.
Jednotlivé aktivity – projekty – jsou popsány zvlášť.
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a) „Realizace SPL Labské skály hrají PRIM“(podpořeno Mze ČR v rámci Programu
rozvoje venkova (PRV), osa IV. - Leader
V roce 2009 začala realizace projektu „Realizace SPL Labské skály hrají PRIM“. V rámci
projektu se MAS chová jako regionální rozvojová agentura, která v rámci rozvoje venkovského
prostoru vyhlašuje tzv. Výzvy k předkládání projektových ţádostí. V předchozím roce si MAS
svépomocí zpracovala SPL, tedy Strategický plán Leader. Podle něj se nyní v tomto projektu
řídí. Projekt „Realizace SPL“ potrvá do konce roku 2013. Na kaţdý rok má MAS k dispozici
alokaci cca 7,5 mil. Kč včetně reţie MAS. V roce 2009 dala MAS k dispozici na projekty 6,9
mil. Kč, ostatní prostředky byly určeny na reţii MAS.
MAS si ve svém rozvojovém dokumentu SPL stanovila celkem 7 prioritních oblastí rozvoje,
tzv. Fichí, do kterých bude směřována podpora získaná z PRV. Jedná se o následující oblasti:
1. Cestovní ruch a volný čas
2. Rozvoj obcí
3. Občanské sluţby
4. Zázemí pro kulturu a sport
5. Zemědělství
6. Vzdělávání
7. Trasy a stezky
Součástí projektu kromě výzev k předkládání projektových ţádostí je propagace činnosti MAS,
propagace Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader a neustálá výměna zkušeností s ostatními
MAS, vzdělávání manaţerek MAS, zajišťování školení pro ţadatele, pro členy MAS, pro
Výběrovou komisi, Programový a Monitorovací výbor, vyhledávání a motivování potenc.
ţadatelů a poradenství k projektům pro ţadatele.
Více informací o realizaci SPL v roce 2009 v příloze této zprávy „Zpráva o realizaci SPL v roce
2009“.
b) Ostrov – iniciativa pro naše kostelíky (podpořen z Nadace VIA)
V roce 2009 vznikla z popudu spolupracujících Občanských sdruţení Chvojensko, Středohoří
sobě, Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic a dalších aktivních jednotlivců,
zajímajících se o památky, tzv. Iniciativa pro naše kostelíky s názvem Ostrov. Zastřešující
organizací této iniciativy je MAS Labské skály se sídlem v Jílovém, jejíţ působnost pokrývá
zájmové oblasti tohoto projektu. V září 2009 byla připravena společně všemi aktéry ţádost o
grant do Fondu místního rozvoje Nadace VIA na projekt k oţivení často opomíjených památek.
Za cíl si projekt klade aktivizaci místních obyvatel kolem památek duchovního charakteru
(kostelíky a kaple). „Vedlejším“ efektem pak bude oţivení a záchrana těchto z velké části
zanedbaných památek a jejich vzkříšení jakoţto lokálních duchovních a kulturních center.
V neposlední řadě přispěje tato iniciativa k rozvoji cestovního ruchu s plánovaným
přeshraničním dosahem. Byla uzavřena partnerská smlouva mezi MAS Labské skály
(koordinátorem projektu), Petrovickým spolkem pro obnovu a zachování tradic, Občanským
sdruţením Chvojensko a občanským sdruţení Středohoří sobě. V rámci projektu byly
naplánovány aktivity, při kterých je kladen důraz na aktivizaci místních lidí z jednotlivých obcí,
a zapojení dětí a mládeţe do projektu. Ţádost byla úspěšná a MAS získala grant ve výši 37.763,Kč. Tak začala realizace projektu Ostrov – Iniciativa pro naše kostelíky (zkráceně IO) v r. 2009.
1. První
aktivitou
byl
Mikulášský
den
v kostele
sv.
Mikuláše
v Čermné.
Nejprve bylo v posledním listopadovém týdnu roku 2009 uspořádáno mikulášské literární
odpoledne v Základní škole v Libouchci, následovala prezentace výstavy školních výtvarných
prací o sv. Mikuláši při poutní bohosluţbě a závěrečný koncert ZUŠ Evy Randové v kostele sv.
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Mikuláše v Čermné u Libouchce (pořadatel koncertu Osadní výbor Čermné ve spolupráci s obcí
Libouchec).
Jednotlivé kroky v rámci této akce:
Prostřednictvím zástupkyně ředitele školy p. Březinové, která spolupracuje s IO, byli vyzváni
učitelé na I. stupni ZŠ, aby dětem přečetli legendu o sv. Mikuláši „Chléb pro Myru“ od Otfrieda
Preusslera.
Poté děti podle příběhu, který je velmi zaujal, malovaly obrázky. Takto vznikla výstava školních
prací, která byla instalována v kostele sv. Mikuláše v Čermné. Sešlo se celkem 39 kreseb.
4. prosince 2009 se v kostele sv. Mikuláše uskutečnila poutní bohosluţba, po níţ osadní výbor
uspořádal koncert ZUŠ Evy Randové. Při této příleţitosti byla legenda přečtena i návštěvníkům,
kteří si vedle koncertu i prohlédli vystavená dílka. Tento den se v Čermné sešlo zhruba 50
návštěvníků.
Další aktivity tohoto projektu se na konci roku 2009 soustředily k přípravě dalších akcí, první
proběhla v lednu 2010 a projekt bude v roce 2010 pokračovat aţ do podzimu.
Projekt je zajišťován dobrovolnicky v rámci volného času všech zúčastněných aktivních lidí,
kteří se na realizaci podílejí.

Akce v kostele v Libouchci
c) Česko-německá spolupráce – projekt „Spolupráce dobrovolných hasičů“ (podpořen
z programu Cíl/Ziel 3)
Projekt realizovala MAS Labské skály v roce 2009 ve spolupráci s městem Jílové a obcí
Rosenthal-Bielatal. Jednalo se o projekt s finanční podporou EU z podpůrného programu Cíl 3,
Fond malých projektů Euroregionu Labe.
Tento projekt patří k příjemným aktivitám naší MAS. Vedle nezáţivného úředničení,
zapisování, počítání, evidování apod., které je potřeba, aby MAS správně fungovala, se
manaţerky MAS věnují i malým projektům, které přes svůj nevelký rozsah udělají velkou
radost.
Projekt „Spolupráce dobrovolných hasičů“ se skládal z několika akcí, které proběhly v roce
2009. Lví podíl na jeho uskutečnění měli samozřejmě dobrovolní hasiči z Jílového – Modré a
Rosenthalu-Bielatalu. Oba sbory totiţ v roce 2009 oslavily jiţ 130 let svého trvání. Mají být na
co pyšní – Sbor dobrovolných hasičů Jílové – Modrá byl vyhodnocen jako nejlepší sbor
v Děčínském okrese, a ani hasiči z Rosenthalu-Bielatalu nezůstávají pozadu.
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Uskutečněné akce: 1. Slavnostní valná hromada na zámku v Jílovém: SDH Jílové - Modrá slavil
130. výročí od svého zaloţení; hasiči pozvali své kolegy z Rosenthalu-Bielatalu. V rámci akce
byly připomenuty dosavadní úspěchy jednotky (SDH Jílové - Modrá byl vyhodnocen jako
nejlepší jednotka v okrese Děčín, byli oceněni zaslouţilí členové a připomenuta přeshraniční
spolupráce, která začala uţ před 15 lety.
2. Německo-české setkání v Rosenthalu na koupališti - setkání sborů dobrovolných hasičů a
soutěţe a hry pro děti. "Vodní fontána" se díky technickým problémům nemohla uskutečnit.
Přijelo 6 SDH tak, jak bylo plánováno (5 německých a 1 český sbor). Počasí bylo bohuţel tak
špatné (skutečně lilo), ţe by se fontána pravděpodobně stejně nemohla uskutečnit. V areálu
koupalište se dalo jen stěţí pohybovat, všechno bylo velmi mokré a pokryto blátem.
V jedné chvíli, kdy zrovna tolik nepršelo, byly SDH Rosenthal-Bielatal předvedeny ukázky - co
všechno patří k práci SDH. Vypadalo to skutečně nebezpečně - dózy od laku na vlasy a čistícího
prostředku způsobily explozi a kdyţ nalili do vroucího oleje na pánvi vodu, začalo okamţitě
hořet a plamen dosahoval velké výšky. I veřejnost si mohla vyzkoušet, jak špatně se hasí hořící
počítač vodou.
3. Česko-německé praktické setkání v terénu: němečtí přátelé z Rosenthalu-Bielatalu přijeli 2
hasičskými vozy, čeští kolegové jeli rozvěţ 2 auty. Nejprve všechny účastníky setkání přivítal
velitel SDH Jílové - Modrá P. Mošner v hasičské zbrojnici. Dopoledne se SDH pohybovaly na
české straně v pohraničí mezi Jílovým a Rosenthalem-Bielatalem; ukázali si např. odběrná místa
vody, hydranty, lesní cesty apod. dále kde se nacházejí školy nebo domovy pro seniory.
Účastnící si prohlédli rovněţ 2 tunely na dálnici A17/ D8. Němečtí kolegové byli seznámeni s
důleţitými podrobnostmi; přitom si vyzkoušeli vysílačky v cizím terénu. Během oběda pak
hasiči diskutovali a vyptávali se kolegů.
Odpoledne projezdili dobrovolní hasiči německou část pohraničí; po cestě byly analogicky
předávány informace.
4. Ukázky české a německé hasičské techniky a "Vodní fontána" v Jílovém. V Jílovém byla k
vidění jak stará, tak nová hasičská technika, rovněţ SDH z Rosenthalu-Bielatalu a Bad
Gottleuby předvedli svá vozidla a nechali návštěvníky, aby si je prohlédli.
Večer se potom konala vodní fontána na koupališti (hasiči stříkají proudy vody na centrální
proud uprostřed a pohybují proudy podle hudby "Vltava" od B. Smetany. Vše je barevně
nasvíceno). Byla to moc hezká oslava hasičů, zároveň poučná a atraktivní pro veřejnost.
5. Soutěţe a táborák pro děti 20. 9. 09. Do Jílového byly pozvány především děti hasičů. Pro
malé členy a zájemce byly připraveny zajímavé soutěţe a hry. Nakonec předvedly děti z Jílové Modrá poţární útok. Potom si všichni společně opekli vuřty - ty chutnaly!
6. Společná výstava s hasičskou tématikou v č. a něm. jazyce na zámku v Jílovém 16. - 22. 09.
Bylo tu hodně k vidění; organizátoři se opravdu snaţili, aby návštěvník hodně viděl a mnohé se
dozvěděl. Pro veřejnost byla výstava velmi atraktivní; ve všedních dnech výstavu navštívilo i
několik tříd ZŠ. Tak byla činnost SDH a spolupráce v pohraničí dobře prezentována.
V rámci projektu byla vydána broţura o minulosti a současnosti obou spřátelených SDH.
Obsahuje mnoho velmi zajímavých informací, staré i nové fotografie, vzpomínky apod. Z
nákladu 200 kusů zbylo jen velmi málo broţur, většina uţ byla rozdána.
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Společné taktické cvičení českých a saských hasičů
d) Koncem roku 2009 začala práce na přípravě česko-německého projektu „Poznejme se –
povídejme si“, který je zaměřen na rozvinutí komunikace mezi lidmi „na obou stranách
hranice“. Jedná se o setkávací víkendy pro Čechy a Němce, kdy si budou povídat o různých
tématech (kultura, sport, tradice, zvyky, společná historie, ţivotní prostředí aj.).
e) Další činnost MAS Labské skály
MAS i v tomto roce spolupracovala s mikroregionem Labské skály. Vedle propagace např. ve
vydaném Zpravodaji MAS nebo na webových stránkách MAS zajistila MAS pro mikroregion
koordinaci a závěrečnou zprávu projektu „Spolupráce obcí na venkově“ (podpořen Ústeckým
krajem z programu POV). Jednalo se o soubor akcí v jednotlivých členských obcích
mikroregionu.
MAS se dále zapojila do projektu „Benchmarking venkova“, který zajišťuje Centrum komunitní
práce (CpKp) Střední Morava, v rámci kterého spolupracují vybrané mikroregiony a MAS
z celé ČR. Cílem projektu je najít soubor monitorovacích indikátorů pro hodnocení činnosti a
funkčnosti mikroregionů a MAS v ČR. Setkávání v rámci projektu přispělo i k výměně
zkušeností s programem PRV a osou IV. Leader mezi MAS a mikroregiony.
Činnost pracovních skupin
1.
Děti, mládež, kultura, sport
Pracovní skupina „Děti, mládeţ, kultura, sport“ se sešla v roce 2009 celkem 4x. Tato skupina
zajišťuje informovanost o kulturních, sportovních, společenských, školních aj. akcích a akcích
pro děti a mládeţ v rámci MAS i pro veřejnost. Členové vymýšlejí spolupráci mezi sebou a
další zpestření dění v regionu. Příkladem je dění na Jílovském zámku pod vedením P.
Nedvědové s celou řadou kulturních akcí, které přesahují rámec města, akce Chvojenska, které
propojují kulturu i sport a akce pro děti i dospělé. Celkově lze říci, ţe akcí v regionu naší MAS
přibývá, právě díky takovým nadšencům, jací pracují i v této skupině.
2. Propagace
Pracovní skupina „Propagace“ se sešla v roce 2009 celkem 4x. Tato pracovní skupina má za
úkol zajišťovat intenzívní a aktuální propagaci MAS, její činnosti, PRV, Leader aj. Pracovní
skupina připravuje průběţně aktualizaci webových stránek MAS (odpovědná J. Bischoffiová)
a zasílá články do regionálního tisku (Jílovská sova, Povrlský zpravodaj, Děčínský a Ústecký
deník). Členové skupiny se podíleli na zpracování Zpravodaje a letáku MAS, které byly
vydány v roce 2009.
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3. Rozvoj obcí, trasy a areály
Pracovní skupina „Rozvoj obcí, trasy a areály“ se sešla v roce 2009 celkem 4x. Členové
zajišťují vzájemnou informovanost v MAS o akcích v regionu, o činnosti Mikroregionu
Labské skály a vyměňují si mj. poznatky o moţných dotačních titulech pro obce a další
zkušenosti. 2x se účastníci setkání věnovali plánování vyznačení dalších běţeckých, případně
cyklistických tras.
4. Péče o krajinu
Pracovní skupina „Péče o krajinu“ se sešla v roce 2009 celkem 4x. Hlavním tématem setkávání
je vţdy vzájemná výměna zkušeností. Členové se seznamují se zajímavými projekty kolegů
z oboru – zemědělců a mohou se tak inspirovat. Snahou je rovněţ podpořit vzájemnou
spolupráci zemědělců a obcí v regionu, např. při údrţbě obecní zeleně, případně lesů, při
zimní údrţbě komunikací apod. Zároveň je zájem o agroturistiku, coţ je opět společné téma
pro všechny skupiny, protoţe se aktivity z jednotlivých skupin dají propojovat. První
vlaštovkou v agroturistice je Farma Natural ve Slavošově, další Farma Kamenec.
Předávání informací z pracovních skupin všem členům MAS, případně veřejnosti, zajišťují
předsedové jednotlivých pracovních skupin ve spolupráci s manaţerkami MAS. Členové
všech skupin jsou ve spojení prostřednictvím e-mailu a telefonu, proto není jiţ zapotřebí se
setkávat častěji, potřebné záleţitosti se řeší e-mailem nebo telefonicky.
7) Jednání MAS v roce 2009
V průběhu roku 2009 se uskutečnila řada pracovních setkání a schůzek členů MAS i jejich
komisí. Proběhlo 6 jednání správní rady /programového výboru/ MAS. V roce 2009 byly
svolány celkem 4 valné hromady MAS. Na valných hromadách členové MAS schvalovali
důleţité záleţitosti týkající se chodu MAS, jako např. výběr projektů z Výzev 1 a 2, rozpočet
SPL, aktualizace Fichí apod. Zápisy z valných hromad jsou zveřejněny na internetových
stránkách MAS.
MAS je členem Národní sítě MAS ČR. Účastní se jednání iniciovaných NS MAS, jako např.
valné hromady NS MAS a Konference o venkovu. MAS LS spolupracuje s ostatními MAS na
krajské úrovni a je členem KO (krajské organizace) MAS Ústeckého kraje. Vzájemnou výměnu
zkušeností a moţnost připomínkovat Pravidla PRV a některé postupy a dokumenty povaţujeme
za velmi důleţitou.
8) Propagace MAS
MAS byla propagována v průběhu roku na internetových stránkách MAS, prostřednictvím
článků v tisku, reportáţí v regionální TV, prostřednictvím 1. Zpravodaje a dále letáku MAS.
Členové MAS zajišťovali propagaci na pořádaných akcích, např. na Plavbě po Labi, na
Hvězdicovém pochodu na Blansko, na Koňském dni, na Jílovských slavnostech. MAS se
zúčastnila výstavy Země ţivitelka v Českých Budějovicích, společně s některými MAS
z Ústeckého kraje.
9) Personální zajištění
Pro MAS Labské skály pracovaly v roce 2009 dvě manaţerky, nejprve na Dohodu o provedení
práce a od června 2009 na částečné úvazky. Ing. Eva Šípová je zároveň předsedkyní MAS od
počátku jejího zaloţení. Je absolventkou akreditovaného vzdělávacího kurzu „Manaţer
venkovského prostoru a facilitátor“, organizovaného UZEI Praha.
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Jiřina Bischoffiová současně v MAS zastupuje Občanské sdruţení Chvojensko a je členkou
správní rady. Také ona úspěšně absolvovala akreditovaný vzdělávací kurz „Manaţer
venkovského prostoru a facilitátor“. Obě manaţerky pracovaly především na zajištění realizace
SPL. Projekt „Ostrov – iniciativa pro naše kostelíky“ měla na starosti J. Bischoffiová, projekt
„Spolupráce dobrovolných hasičů“ koordinovala E. Šípová. Další spolupracovníky na obou
projektech a více informací najdete na webových stránkách MAS.
10) Slovo na závěr
Rok 2009 byl pro naši MAS úspěšný. Po dvou letech příprav na realizaci SPL MAS se konečně
podařilo uspět se ţádostí o realizaci SPL u Ministerstva zemědělství. Od začátku roku MAS
zintenzívnila svou činnost, nyní se řídí stanovenými harmonogramy.
Podařilo se oslovit další aktivní obyvatele našeho regionu, kteří mají zájem a chuť
spolupracovat. Především tato spolupráce je základní myšlenkou metody Leader, od kterého se
celá činnost naší MAS odvíjí. Členská základna naší MAS byla od začátku velmi pestrá
v dobrém slova smyslu – podařilo se zapojit všechny obce regionu, mnoho členů jsou ţeny
(mnohé pracují v Programovém výboru, výběrové komisi aj.), členy jsou i mladí lidé, občanská
sdruţení a zástupci zemědělského sektoru.
I další dva projekty přinesly MAS mnoho pozitiv, přestoţe je provází usilovná práce manaţerek
i dobrovolníků, která není vidět. Díky iniciativě na záchranu kostelů i česko-německé spolupráci
hasičů získala MAS další zájemce o spolupráci, je nás více vidět a projekty představují „dobrou
reklamu“. Snaţíme se provázat spolupráci na venkově, spojit více aktérů přesně v duchu
„leaderovské“ spolupráce, coţ se nám daří. Za to patří dík všem členům a příznivcům, kterým
tímto děkujeme.
V tomto duchu bychom chtěli i v dalších letech pokračovat a společně s dalšími aktéry rozvíjet
náš krásný venkovský region. Iniciativa „Ostrov“ bude v roce 2010 pokračovat, dokonce by
měla být rozšířena o navazující projekt, a česko-německá spolupráce by měla pokračovat
prostřednictvím projektu setkávacích víkendů „Poznejme se – povídejme si“.
Více informací najdou zájemci na webových stránkách MAS www.maslabskeskaly.cz
Příloha: Závěrečná zpráva o realizaci SPL v roce 2009
Zpracovala:
Ing. Eva Šípová
Ověřila:
Jiřina Bischoffiová
Schválila:
Valná hromada MAS LS dne: 22. 6. 2010
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