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PODùKOVÁNÍ V·EM aneb MASka jede
Pomalu si listuji nov˘m ãíslem informaãního Zpravodaje. Zrádn˘ koronavirus
hodím klidnû za hlavu a mohu se u kaÏdého z ãlánkÛ na chvilku zastavit, zavzpomínat, ale hlavnû se potû‰it v˘sledky.
Nebo se rozhlédnout a uvûdomit, Ïe na‰e
MASka pomáhá pﬁi rozvoji území od Bene‰ovska, pﬁes Dûãínsko a Ústecko aÏ po
obce mikroregionu Milada. Zkuste si
v duchu pﬁedstavit ten lán svûta, tisíce
obyvatel zapojen˘ch obcí a mûst, které
máme na starosti. A pak si je‰tû pﬁipoãítejte dal‰í ãleny - podnikatele, soukromé
osoby, ‰koly, firmy, spolky, veﬁejné institu-

ce atd. A dal‰í zájemci uÏ klepou na
dveﬁe. Právû tento zájem je tou nejlep‰í
vizitkou práce MASky.
V následujících ãláncích a tabulkách
naleznete kompletní pﬁehled o ãinnosti
MAS za uplynulé období, ale pﬁedev‰ím
o nov˘ch úkolech a smûrech práce. Je to
opravdu pﬁíjemné ãtení.
Chci v tomto úvodníku PODùKOVAT
v‰em ãlenÛm a podporovatelÛm MASky.
Tvoﬁí bájeãn˘ t˘m, se kter˘m se nemusíme
bát Ïádn˘ch v˘zev. Zatím jsme spoleãnû
v‰echna úskalí (a Ïe jich bylo...) zdárnû
zvládli. Vûﬁím, Ïe to tak bude i nadále.

Zvlá‰tní rok 2020
Rok 2020 pomalu konãí a jistû se shodneme, Ïe pﬁinesl dobu,
kterou nikdo z nás nikdy nezaÏil. Pandemie koronaviru ztíÏila
i na‰i práci. Ne, Ïe bychom nestíhali vyhla‰ovat plánované
v˘zvy, kter˘ch je vzhledem ke konãícímu plánovacímu období
ménû, ale pﬁedev‰ím jsme se nemohli scházet, spoleãnû plánovat, nouzov˘ stav mûl dopad i na semináﬁe pro Ïadatele, ale zejména bylo komplikované setkávat se v pracovních skupinách
pro pﬁípravu navazující SCLLD na období 2021-2027. I kdyÏ je
moÏné vyuÏít technick˘ch prostﬁedkÛ k setkávání on-line - ﬁeknûme si otevﬁenû - není to ono. Îádná on-line diskuze nenahradí osobní kontakt a atmosféru pﬁi osobním setkání. Také byl zru‰en dotaãní titul Ústeckého kraje, kter˘ pﬁes MAS podporoval
rozvoj komunitního Ïivota v obcích. Nemohli jsme tedy vyhlásit
v˘zvu z tohoto programu, není zatím jisté zda bude program
otevﬁen v roce 2021.
S touto situací a omezeními jsme se museli „poprat“, akceptovat ji.
V roce 2020 byly vyhlá‰eny 2 v˘zvy, o kter˘ch Vás budeme
informovat v následujících ãláncích. Probíhala realizace projektÛ, podpoﬁen˘ch z na‰ich pﬁedchozích v˘zev a to ze v‰ech programov˘ch rámcÛ Operaãních programÛ, na které na‰e MAS
Labské skály obdrÏela alokaci.
V rámci SCLLD 2014-2020, plánujeme zatím poslední dvû
v˘zvy, o kter˘ch Vás také budeme informovat v ãláncích tohoto
Zpravodaje.
Ov‰em neménû dÛleÏitou aktivitou v tomto roce je pﬁíprava
navazující SCLLD na období 2021-2027 a také projednání
a schválení roz‰íﬁení MAS Labské skály o dal‰ích 8 obcí.
Jedná se pﬁeváÏnû o obce spadající do území Mikroregionu
Milada a obec Ta‰ov. Území tûchto nov˘ch obcí dosud nespadalo do Ïádné MAS (místní akãní skupiny) - to znamená, Ïe
nemohly k financování sv˘ch projektÛ vyuÏít integrovan˘ ná-

Chci také PODùKOVAT pracovnicím
a pracovníkovi kanceláﬁe MASky (v Libouchci i v Ústí nad Labem), kteﬁí nám
poskytují perfektní servis. VÏdyÈ svojí velikostí a zábûrem je dnes MASka v˘znamnou regionální rozvojovou institucí
a to s sebou pﬁiná‰í také spoustu administrativní a organizaãní práce.
Pﬁeji vám hodnû zdraví, pracovní
i osobní pohody, nápadÛ a chutí do dal‰í
práce.
TakÏe ... MASka jede!
Mgr. Václav Zibner,
pﬁedseda V˘konného v˘boru MAS

stroj SCLLD (Strategii komunitnû vedeného místního rozvoje).
Pro následující období i tyto „nové“ obce budou mít moÏnost
ãerpat finance na projekty pﬁes v˘zvy MAS, stejnû tak jako zemûdûlci, drobní podnikatelé, spolky, ‰koly apod. z jejich území.
MAS Labské skály bude mít tedy ve SCLLD 2021-2027 pÛsobnost na území 38 obcí. Pokr˘váme tak celé venkovské území
ORP Ústí nad Labem a zhruba polovinu území ORP Dûãín,
o kter˘ se dûlíme s MAS âesk˘ Sever. Území na‰í MAS tedy
bude mít rozlohu 50 190,4 ha a 42 999 obyvatel (k 31.12.2019).
V roce 2005 (tedy pﬁed 15-ti lety), kdy MASácké hnutí zvané
Leader zaãínalo, byla MAS Labské skály zaloÏena na území 9-ti
obcí tehdej‰ího Mikroregionu Labské skály a v území MAS Ïilo
cca 13 000 obyvatel. V na‰í první rozvojové strategii (Strategick˘ plán Leader na období 2009 - 2013) nazvaná pﬁíznaãn˘m názvem Labské skály hrají PRIM (pﬁiãemÏ: P - znamená partnerství, R- Rozvoj, I- Inovace, M-Motivace), jsme do území rozdûlili
cca 36 mil. Kã. Za tyto peníze bylo podpoﬁeno 85 projektÛ zemûdûlcÛ, drobn˘ch podnikatelÛ, ale také men‰í projekty obcí
(dûtská hﬁi‰tû, klubovny, komunikace). Také bylo opraveno nûkolik památek, napﬁ. kostel v Javorech, pomníky obûtem 1. svûtové války v Knínicích a Tisé a byla zrekonstruována stﬁecha na
kostele v Libouchci a vybudováno obecní muzeum v kostele
v Petrovicích.
V souãasném období (2014 - 2020), kdy na jeho zaãátku
vstoupily do území obce na Bene‰ovsku a Velkobﬁezensku, pokr˘vá území MAS 30 obcí, ve kter˘ch Ïije 33 755 obyvatel. Jen
pro pﬁipomenutí celková alokace na celé souãasné plánovací
období je 109 547 454 Kã, z této ãástky bylo dosud podpoﬁeno 60 projektÛ, na které byla poskytnuta dotace 78 305 113 Kã.
V následujícím období bude tedy na‰e MAS zase o kus vût‰í
a lidnatûj‰í. Kolik budeme mít k dispozici penûz zatím nevíme.
Probíhá pﬁíprava programov˘ch dokumentÛ a nastavení strategií.
O tvorbû navazující strategie se doãtete níÏe.
Jiﬁina Bischoffiová, vedoucí kanceláﬁe MAS
a vedoucí pro SCLLD MAS Labské skály

V roce 2020 jsme podpoﬁili ﬁadu projektÛ
z Programového rámce PRV
Zaãátkem roku 2020 nám byla nav˘‰ena alokace jin˘ch MAS
v âR o cca 12,5 miliónu korun, protoÏe jsme splnili podmínky
pro pﬁerozdûlení nevyãerpané ãi odebrané alokace. Po tomto
nav˘‰ení alokace je vyãerpáno z cca 54%.
V roce 2020 probíhala administrace pﬁedchozích v˘zev. Ve
v˘zvû 2 a 3 bylo schváleno celkem 16 projektÛ (napﬁ. zemûdûlská technika, su‰árna ovoce, v˘robna marmelád, prodejní automat na mléko, tesaﬁsk˘ provoz, hotelová kuchynû, vybavení pro
autoservis, krejãovská dílna). 12 projektÛ je jiÏ ukonãeno a proplaceno a zb˘vající 4
jsou ve stavu pﬁíprav
podání Îádosti o platbu
v následujícím roce.
V roce 2020 byla vyhlá‰ena v˘zva ã.5 na
Fiche 1, 2, 3, 4 a 6
s celkovou alokací
10.498.656,- byla podpoﬁena celá ﬁada projektÛ napﬁ. na nákup
cisterny pro napájení
skotu, baliãky sena, sekaãky, pﬁepravníku balíkÛ, stavbu skleníkÛ,
technologie pro zpracování mléka, vybavení
servisní dílny, servis
elektokol, apod). Poprvé byla vyhlá‰ena
Fiche 6 - vycházející
z tzv. ãl. 20, coÏ je Základní sluÏby a obnova
vesnic ve venkovsk˘ch
oblastech. Na‰e oblast
podpory byla zamûﬁena
na spolková a kulturní
Krejãovská dílna

Ubytování ve vesnické památkové zónû Merboltice
zaﬁízení, vãetnû knihoven. Podpoﬁili jsme tak nûkolik kluboven
pro spolkové a kulturní setkávání a mûstské knihovny v Bene‰ovû n.Pl a v Jílovém.
Na rok 2021 pﬁipravujeme v˘zvu ã.6 na zb˘vající alokaci cca
17 miliónÛ korun, která bude vyhlá‰ena na zaãátku roku. Ve
v˘zvû budou vyhlá‰eny Fiche 1 a 2 pro zemûdûlce (podpora zemûdûlského podnikání a zpracování zemûdûlsk˘ch produktÛ),
Fiche 3 (podnikání na venkovû, venkovská turistika) a Fiche 6
(ãl.20 - kde bude oblast podpory zamûﬁena na kulturní a spolková zaﬁízení vã. knihoven, vybrané kulturní památky a základní a mateﬁské ‰koly).
Jana Vo‰ahlíková, manaÏerka pro PRV

Programov˘ rámec Operaãní program
Ïivotní prostﬁedí - v roce 2020
V roce 2020 jiÏ nebylo moÏné na základû rozhodnutí ¤ídícího orgánu Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí pﬁes Místní akãní skupiny vyhlásit z tohoto programového rámce Ïádnou v˘zvu. Na zaãátku roku dobíhala poslední otevﬁená
v˘zva ( do 6.1.2020) na sídelní zeleÀ, do
které se v‰ak Ïádn˘ Ïadatel nepﬁihlásil.
Je velká ‰koda, Ïe zamûﬁení moÏností
ãerpání dotace na PR OPÎP bylo velice
úzké, pokud bychom mûli moÏnost podpoﬁit energetické úspory, nebo odpadové
hospodáﬁství jistû bychom rozdûlili celou
alokaci ( a je‰tû by bylo málo). Uvidíme
jak bude nastavena podpora v následujícím plánovacím období.
MAS Labské skály zprostﬁedkovala
v minulém období z OPÎP dotace v rámci
MAS LABSKÉ SKÁLY
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prioritní osy 4. Ochrana a péãe o pﬁírodu
a krajinu a to na specifické cíle 4.2 Posílit
biodiverzitu - Likvidace invazních druhÛ,
4.3 Posílit pﬁirozené funkce krajiny - V˘sadba nelesní zelenû ve volné krajinû
a 4.4 Zlep‰it kvalitu prostﬁedí v sídlech V˘sadba zelenû v sídlech V rámci ãerpání z programového rámce OPÎP bylo rozdûleno do území MAS Labské skály celkem 4 862 329 Kã. Z toho 2 670 695 ,- Kã
v rámci V˘sadby nelesní zelenû ve volné
krajinû na dva projekty: V˘sadba ovocn˘ch alejí v k.ú. Petrovice a V˘sadby nelesní zelenû v lokalitû SnûÏník, 1 186
100,- Kã v rámci V˘sadby zelenû v sídlech na projekt: Revitalizace sídelní zelenû v katastru obce Mal‰ovice a 1 005
534,- Kã v rámci Likvidace invazních

druhÛ na projekt: Likvidace kﬁídlatky na
Bene‰ovsku, Ïadatel SdruÏení obcí Bene‰ovska.
Schválené a realizované
projekty z OPÎP
1. V˘sadba ovocn˘ch alejí v k.ú. Petrovice u Chabaﬁovic, Ïadatel obec Petrovice, náklady 453 989,- Kã, akce byla realizována v roce 2019, v leto‰ním roce
byla zrealizována 1. následná péãe
o v˘sadby a Ïadatel má pﬁed sebou
je‰tû dvû následné péãe. Cílem projektu byla v˘sadba ovocn˘ch alejí podél
polních cest na ucelené plo‰e, s propojením na okolní zeleÀ.
(Pokraãování na následující stranû)

V˘sadba na návsi v Javorech

Ovocné stromoﬁadí s podsadbou keﬁÛ

V˘sadba alejí v intravilánu obce Mal‰ovice
3. Likvidace kﬁídlatky na Bene‰ovsku a osvûtová ãinnost, Ïadatel SdruÏení obcí Bene‰ovska, náklady 1 005 534,- Kã. Akce
je schválena, v souãasné dobû se pﬁipravuje v˘bûrové ﬁízení
na dodavatele, samotná realizace pak bude zahájena v roce
2021 a bude trvat tﬁi roky. Cílem akce je likvidace kﬁídlatky na
ucelené lokalitû Bene‰ovska a seznámení veﬁejnosti s problematikou kﬁídlatky, jako invazního druhu prostﬁednictvím
osvûty.
Následná péãe o vysazené dﬁeviny
2. Revitalizace sídelní zelenû v katastru obce Mal‰ovice, Ïadatel obec Mal‰ovice, náklady 1 186 100,- Kã, akce byla realizována v leto‰ním roce a Ïadatele ãekají tﬁi následné péãe
o v˘sadby, které jsou rovnûÏ souãástí dotace. Jednalo se
o obnovu zelenû na návsi v Mal‰ovicích a Javorech a v˘sadbu alejí v intravilánu obce Mal‰ovice.

V˘skyt kﬁídlatky podél vodních tokÛ

V˘sadba na návsi v Mal‰ovicích

4. V˘sadby nelesní zelenû v lokalitû SnûÏník, Ïadatel Martin Liesel, náklady 2 216 706,- Kã. Akce je schválena, v souãasné
dobû bylo realizováno v˘bûrové ﬁízení a vybrán dodavatel.
V˘sadby budou realizovány v leto‰ním roce, souãástí je rovnûÏ následná tﬁíleté péãe. Cílem akce jsou v˘sadby vzrostl˘ch stromÛ s podsadbou keﬁÛ na ucelené lokalitû SnûÏník,
tak Ïe dojde k rozãlenûní velk˘ch travnat˘ch celkÛ, vzniknou
vhodné biokoridory a dojde k propojení s okolní vegetací. V˘sadba bude mít rovnûÏ i protierozní funkci.
Ing. Renata Michalegová, manaÏer pro OPÎP
michalegova.masls@seznam.cz
MAS LABSKÉ SKÁLY
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Programov˘ rámec IROP - hlásí témûﬁ vyãerpáno!!!
Alokace na Programov˘ rámec IROP je témûﬁ vyãerpána.
âeká nás vyhlá‰ení pravdûpodobnû poslední v˘zvy na zaãátku
roku 2021 a to na opatﬁení „Bezpeãnû na kole, pû‰ky i veﬁejnou
dopravou“ - na aktivitu Bezpeãnost dopravy (chodníky). Jedná
se o poslední zbytek penûz (pokud nebude ¤ídící orgán IROP
pﬁerozdûlovat dal‰í alokaci, s ãímÏ se nyní nedá poãítat).
V roce 2020 dobíhala administrace pﬁedchozích v˘zev, ﬁada
projektÛ byla v tomto roce v realizaci.
Také bylo nûkolik projektÛ dokonãeno a proplaceno. V pﬁí‰tím
plánovacím období - kdy bude navazovat SCLLD 2021-2027
bude ãerpaní z programového rámce IROP pravdûpodobnû roz‰íﬁeno o moÏnost, ãerpat dotace na kulturní památky (z ãehoÏ
máme velkou radost, neboÈ památky jsou jednou z na‰ich dlou-

Uãebna pro v˘uku jazykÛ v Z· Tisá

hodob˘ch priorit), dále na revitalizaci veﬁejn˘ch prostranství,
novû také na zázemí (hlavnû zbrojnice) nejen pro SDH II. a III.
kategorie - ale i na SDH V. kategorie, také pﬁedpokládáme v této
oblasti nûkolik projektÛ. Tak jako nyní bude moÏné podporovat
odborné uãebny pro tzv. klíãové kompetence a novû také kmenové uãebny neúpln˘ch ‰kol (tzv. malotﬁídek). Bezpeãnost dopravy (tedy, chodníky, mostky a pod.), novû místní komunikace
bude také moÏné podporovat. Nyní se pﬁipravuje, jak jsme jiÏ nûkolikrát zmínili navazující SCLLD - sbíráme námûty a projektové
zámûry. Je tedy nutné, aby obce, ale i jiné subjekty (‰koly, hasiãi, spolky) s námi aktivnû spolupracovali, abychom dokázali
dobﬁe zmapovat potﬁeby na‰eho území.
Jiﬁina Bischoffiová, manaÏerka pro PR IROP

Odborná uãebna pﬁírodních vûd v Z· Petrovice

Z Programového rámce OPZ byla podpoﬁena
ﬁada krásn˘ch projektÛ
Ze své celkové alokace z Operaãního
programu Zamûstnanost MAS Labské
skály v rámci Strategie CLLD 2014-2020
podpoﬁila projekty v celkové v˘‰i 11 649
356 Kã a tím pﬁidûlenou alokaci pro období 2014 - 2020 do území MAS Labské
skály vyãerpala. Projekty podpoﬁené
z Operaãního programu Zamûstnanost
pﬁes v˘zvy MAS Labské skály mají dobu
realizace vût‰inou na 2 aÏ 3 roky.
Podpoﬁeny byly projekty pﬁímûstsk˘ch
táborÛ - v Mírkovû, Tisé, Bene‰ovû nad
Plouãnicí, ve Velkém Chvojnû a Chlumci.
V rámci projektu pﬁímûstsk˘ch táborÛ
v Tisé byl podpoﬁen také provoz ‰kolního
klubíku pﬁi Z· Tisá. Projekty pﬁímûstsk˘ch
táborÛ byly zamûﬁeny na zaji‰tûní péãe
o dûti zamûstnan˘ch rodiãÛ v dobû ‰kolních prázdnin. Nûkteré projekty pﬁímûstsk˘ch táborÛ jiÏ svou realizaci ukonãily,
ale nûkteré je‰tû pobûÏí aÏ do roku 2022.
Byl podpoﬁen projekt na podporu zamûstnanosti, kter˘ byl pﬁeváÏnû zamûﬁen
na území Bene‰ovska a Velkobﬁezenska.
Do konce leto‰ního roku je realizován
projekt na zpﬁístupnûní ﬁe‰ení dluhové situace, kter˘ pomáhá lidem takﬁka z celého území MAS Labské skály.
Od leto‰ního ledna do prosince 2022 je
pﬁes v˘zvu MAS Labské skály podpoﬁen
provoz Komunitního centra v Povrlech.
MAS LABSKÉ SKÁLY
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Komunitní centrum Povrly v leto‰ním
roce, kdy je setkávání na komunitní úrovni v dÛsledku covidové pandemie omeze-

Pﬁímûstsk˘ tábor Tisá

no zamûﬁilo svou ãinnost na ‰ití rou‰ek
a dluhovou, a právní poradnu na pracovní
a rodinné právo.
V ãervnu leto‰ního roku zahájil svou
ãinnost sociální podnik Na‰e farma Mírkov
a také rozjezd jeho provozu na údrÏbu zelenû, úklid a údrÏbu a zemní práce byl
podpoﬁen pﬁes v˘zvu MAS Labské skály.
Aktivity projektÛ podpoﬁen˘ch z Operaãního programu zamûstnanost byly
zcela v souladu se Strategií CLLD MAS
Labské skály a v‰echny podpoﬁené projekty pomohly ﬁe‰it problémy definované
ve Strategii CLLD MAS Labské skály
2014- 2020.
Petra ·ofrová, manaÏerka PR OPZ

Letní bazar obleãení v Komunitním centru Povrly

Tvorba Strategie na nové
programové období 2021-2027
Jak jiÏ bylo ﬁeãeno v úvodu Zpravodaje, pro nové programovém období 2021 2027 schválila Valná Hromada MAS Labské skály územní pÛsobnost Strategie komunitnû vedeného místního rozvoje (dále
jen „Strategie“) na území 38 obcí a mûst
v okrese Ústí nad Labem a Dûãín (viz.
mapa níÏe). Prvním velmi dÛleÏit˘m milníkem pro Strategii bylo podání tzv. Ïádosti
o kontrolu dodrÏování standardÛ MAS
(standardizace). Ta nám byla dne
2.11.2020 schválena a mÛÏeme se tak
ucházet o alokaci na realizaci Strategie.
Práce jsme zahájili na jaﬁe tohoto roku
mapováním území a dotazníkov˘m ‰etﬁením na obcích, i kdyÏ obojí v mezích, které
nám dovolovala situace kolem pandemie
koronaviru. Po uvolnûní restrikcí na zaãátku léta se nám podaﬁilo uskuteãnit
osobní jednání témûﬁ v‰ech pracovních
skupin, jejichÏ v˘stupy jsou pro nás dÛleÏit˘m podkladem pro tvorbu koncepãní
ãástí na‰í Strategie. Sérii tûchto jednání
pak zakonãila informaãní setkání starostÛ
v‰ech na‰ich obcí v prÛbûhu záﬁí, kde
jsme definitivnû zmapovali potﬁeby a problémy na‰eho území. Abychom znali
i názor obãanÛ na‰ich obcí, uveﬁejnili
jsme na na‰ich webov˘ch stránkách
a webov˘ch stránkách na‰ich obcí anke-

tu, která je rovnûÏ v˘znamn˘m vodítkem
pro nastavování priorit, vize a cílÛ stanoven˘ch ve Strategii. V souãasné chvíli
pracujeme se získan˘mi daty a tvoﬁíme
Koncepãní ãást Strategie. Tu bychom
chtûli v prÛbûhu prosince zfinalizovat
a v lednu zaãít projednávat s veﬁejností po

Mikroregionech na‰í MAS (tzn. Velkobﬁezensko, Labské skály, Milada,......). V‰e
se samozﬁejmû bude odvíjet s ohledem
na pandemickou situaci, ale pevnû vûﬁíme, Ïe svoji práci budeme moci veﬁejnosti odprezentovat osobnû tak, jak by si
nová Strategie zaslouÏila.

Valná hromada MAS Labské skály
zvolila v záﬁí V˘konn˘ v˘bor, V˘bûrovou komisi a Kontrolní a monitorovací v˘bor na dal‰í období.
Dne 17. 9. 2020 se konala na sále Kulturního domu Svoboda Valná hromada
na‰í MAS, která byla pﬁedev‰ím „volební“.
Na dal‰í tﬁi roky byl zvolen V˘konn˘
v˘bor MAS, kter˘ je rozhodovacím orgánem MAS. Do v˘konného v˘boru stejnû
jako do V˘bûrové komise a Kontrolního
a monitorovacího v˘boru se volí ze ãlenÛ
MAS a to jak právnické tak fyzické osoby.
Zvolení ãlenové v˘konného v˘bor:

Roman Franta
RNDr. Eva Poslová
Ing. Eva ·ípová
Mûsto Bene‰ov n. Pl - zastupuje
Petr Jansa
Patrick DoleÏal
Zvolení ãlenové V˘bûrové komise,
která se volí kaÏd˘ rok:

Z· a M· Tisá - zastupuje Mgr. Václav
Zibner (pﬁedseda V˘konného v˘boru)

Chvojensko z.s. - zastupuje
Mgr. Iva Mudrová (pﬁedsedkynû VK)

Mûsto Jílové - zastupuje Miroslav Kalvas
(1. místopﬁedseda V˘konného v˘boru)

Obec Povrly - zastupuje Dalibor Pavlát

Ing. Iveta Krupiãková (2.
místopﬁedsedkynû V˘konného v˘boru)
Obec Libouchec - zastupuje Jiﬁí Bolík
Obec Mal‰ovice - zastupuje Du‰an
Jehliãka
Martin Liesel
Miroslava Zatoãilová
Mgr. Martina ·imáÀová

Obec Velké Chvojno - zastupuje
Markéta VaÀáãová
Universita Jana Evangelisty Purkynû zastupuje Mgr. Vladan Hru‰ka Ph.D
Ing. David Drobn˘
Ing. Jiﬁí Jandásek
Sousedsk˘ spolek Merboltice - zastupuje
Ing. Tereza ·anc

Mgr. Dana Bﬁezinová
Hana Voﬁechová
Zvolení ãlenové Kontrolního
a monitorovacího v˘boru, kter˘ má
mandát tﬁílet˘:
Z· a M· Libouchec - zastupuje
Mgr. Martina Vlachová (pﬁedsedkynû
KMV)
Obec Merboltice - zastupuje Pavel
PaÏout
Mûsto Verneﬁice - zastupuje
Ing. Daniel Zygula
Ing. Dana ·techová
Anna Salabová
Mgr. Simona Weisheitelová
Ing. Jaroslav ·íp
Pokud do ãlenství MAS Labské skály
vstoupí v roce 2022 nové obce, bude
provedeno doplnûní orgánÛ o aktéry
z nového území.
MAS LABSKÉ SKÁLY
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„Na‰í prioritou je rozvoj a podpora
kvalitního vzdûlávání na Dûãínsku“
O v˘znamu místního akãního plánování a aktivitách, které pﬁispívají ke
zv˘‰ení kvality vzdûlávání na Dûãínsku, hovoﬁili ãlenové realizaãního
t˘mu projektÛ MAP I a MAP II pro SO
ORP Dûãín v ãele s hlavní manaÏerkou
Hanou BlaÏkovou z MAS Labské skály,
z.s.
■ Co je Místní akãní plán rozvoje
vzdûlávání (MAP)?
Jedná se o projekt, kter˘ jiÏ ãtyﬁi a pÛl
roku realizuje MAS Labské skály, z.s. ve
spolupráci se Statutárním mûstem Dûãín.
MAP je pﬁedev‰ím o spolupráci partnerÛ,
kteﬁí svou ãinností zasahují do vzdûlávání
dûtí a ÏákÛ do 15 let, to znamená M·, Z·,
ZU·, CDM, DDM, mateﬁská centra a dal‰í
organizace ãi subjekty v této oblasti vãetnû jejich zﬁizovatelÛ. Prioritnû je zamûﬁen
na rozvoj kvalitního spoleãného vzdûlávání, umoÏÀuje pﬁiná‰et novou inspiraci do
území a pﬁená‰et dobrou praxi i z jin˘ch
regionÛ. MAPy jsou realizovány napﬁíã
celou âR, jsou vÏdy zamûﬁeny na konkrétní území, v na‰em pﬁípadû je to Dûãínsko.
■ Máte za sebou realizaci projektu
MAP I a nyní realizujete navazující projekt MAP II. Co pﬁiná‰í MAP jednotliv˘m aktérÛm v území?
MAP vytváﬁí motivující prostﬁedí pro
spolupráci rÛzn˘ch subjektÛ, pro ﬁeditele
a uãitele je to pﬁedev‰ím pﬁíleÏitost ke
vzájemn˘m konzultacím, k v˘mûnû zku‰eností a ke spolupráci. U dûtí a ÏákÛ se
zamûﬁujeme zejména na rozvoj kariérového poradenství, podporu gramotností
a osobnostní rozvoj. Zﬁizovatelé ‰kol mají
moÏnost navázat mezi sebou spolupráci,
vymûÀovat si zku‰enosti, a pﬁedev‰ím
díky projektu MAP mají moÏnost ãerpat
pro ‰koly podporu z rÛzn˘ch dotaãních
programÛ zamûﬁen˘ch na vzdûlávání.
Plánované projekty musí b˘t obsaÏeny
v tzv. Strategickém rámci, coÏ je vlastnû
zásobník projektÛ jednotliv˘ch ‰kol
a ‰kolsk˘ch zaﬁízení v území, kter˘ prÛbûÏnû aktualizujeme. Jednodu‰e ﬁeãeno,
snahou MAP je zlep‰ení kvality vzdûlávání v území. Souãasnû v‰ak jde o v˘znamn˘ a ojedinûl˘ rozvojov˘ plán pro oblast
pﬁed‰kolního a základního vzdûlávání na
celém území SO ORP Dûãín.
■ Pro pﬁedstavu - s kolika ‰kolami
a ‰kolsk˘mi zaﬁízeními v území spolupracujete?
Spolupracujeme se 49 ‰kolami z území
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(M·, Z·, ZU·) a neziskov˘mi organizacemi. Se v‰emi intenzivnû a pravidelnû
komunikujeme a zji‰Èujeme jejich potﬁeby,
které se snaÏíme do dokumentu MAP zaãlenit.
■ Pﬁipravili jste v rámci va‰eho projektu nûjaké pﬁekvapení pro ‰koly na
zaãátek nového ‰kolního roku?
Ano, 1. záﬁí jsme zahájili provoz „Mapácké putovní knihovny“. Ta obsahuje
300 knih, které vybrala na‰e pracovní
skupina pro ãtenáﬁskou gramotnost ve
spolupráci s Mûstskou knihovnou Dûãín.
Poﬁízení tûchto knih bylo financováno
právû z na‰eho projektu. Základní ‰koly
z Dûãínska si mohou knihy bezplatnû pÛjãovat a zároveÀ vyuÏívat ãtenáﬁské besedy, které v dûãínské knihovnû realizujeme. Na‰ím cílem je podpoﬁit ãtenáﬁskou
gramotnost ÏákÛ základních ‰kol a motivovat je k ãetbû.
■ Co dal‰ího plánujete pro ‰koly
v území?
Aktuálnû je v realizaci projektu rozpracováno nûkolik dal‰ích vzdûlávacích aktivit, které jsme opût bohuÏel museli vzhledem k nouzovému stavu a naﬁízení vlády
âR odloÏit (COVID-19). Vût‰ina z tûchto
aktivit je nyní plánována na jaro 2021.
V tuto chvíli je pro ‰koly opût aktuální online v˘uka. Stejnû tak jako na jaﬁe se budeme snaÏit ‰kolám zprostﬁedkovat informace k on-line v˘uce, ale zejména podpoﬁit spolupráci a v˘mûnu zku‰eností
mezi ‰kolami v této oblasti, ‰íﬁit pﬁíklady
dobré praxe, jak v této situaci postupovat,
sdílet, co se ‰kolám v on-line v˘uce
osvûdãilo a co jim pomohlo a zároveÀ co

jim v této nelehké situaci pﬁineslo nejvíce
problémÛ.
■ A na závûr, z ãeho jste mûli v poslední dobû nejvût‰í radost?
Na pﬁelomu kvûtna a ãervna jsme se
pustili do velké v˘zvy a spustili jsme úplnû
první série online workshopÛ k volbû S·
pro Ïáky 8. tﬁíd Z· a jejich rodiãe s názvem „Stﬁední ‰kolu vybírá‰ Ty“. ¤ídili
jsme se heslem, Ïe kdyÏ kvÛli viru nemÛÏe hora k Mohamedovi (= osmáci dojít na
interaktivní workshopy na místní ÚP), tak
jde Mohamed k hoﬁe (= my za osmáky
dojdeme virtuálû). Díky nasazení a skvûlé
koordinaci v‰ech zúãastnûn˘ch stran: my
MAPáci + kariérová kouãka PhDr. Petra
DrahoÀovská + Mgr. Michaela Houdová
z Kontaktní pracovi‰tû ÚP âR v Dûãínû +
kariéroví poradci Z· se nám do 21 dní od
prvotní my‰lenky podaﬁilo spustit úplnû
první online workshop, celkem jsme zrealizovali 3 tyto online webináﬁe. Mûli jsme
obavy a zároveÀ respekt z toho, zda v‰e
bude klapat tak jak má a zda se nám
vÛbec nûkdo z ÏákÛ na webináﬁ pﬁihlásí
a jak na nás budou reagovat. Na‰e obavy
se nenaplnily a na‰ich webináﬁÛ se zúãastnilo 80 ÏákÛ z území. Tak to byla
akce, která nám udûlala velkou radost
a moc nás potû‰ila.
Velice nás tû‰í, Ïe se nám podaﬁilo
v území nastolit pﬁátelské prostﬁedí, Ïe
v‰ichni, kteﬁí s námi spolupracují, jsou
nám nápomocni pﬁi realizaci projektu. VáÏíme si v‰ech na‰ich odborníkÛ, kteﬁí se
s námi dûlí o své vzácné zku‰enosti
a rady. Radost máme z prozatím úspû‰né
realizace projektu.
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MÍSTNÍ AKâNÍ PLÁN rozvoje vzdûlávání.
A zase ten MAP!
Odpovídají manaÏerka projektu MAP pro ORP Ústí nad
Labem J: Ing. Jana Davidová a koordinátorka aktivit L: Bc.
Lucie Taifl
■ Jak ovlivnila pandemie koronaviru projekt MAP?

J: Co si budeme povídat, tohle období není jednoduché pro nikoho. I pﬁes souãasnou sloÏitou situaci se snaÏíme dûlat svou
práci smysluplnû a nadále se drÏet hesla „pomáháme vytváﬁet
prostﬁedí pro efektivní vzdûlávání“.
L: SnaÏíme se primárnû akce uskuteãnit v jiné formû jako
tﬁeba on-line semináﬁe a nûkteré pﬁesouvat. Nûkteré aktivity
z jarních mûsícÛ jsme pﬁesunuli na podzimní období. A nyní pﬁesouváme na jaro a vûﬁíme v lep‰í zítﬁky.
■ Museli jste v minulém ‰kolním roce zru‰it v‰echny
akce?

J: Na‰tûstí ne. Jsme moc rádi, Ïe jsme se v ãervnu mohli podílet na realizaci krásné akce Noc kostelÛ, která sv˘m obsahem
maximálnû koresponduje se vzdûlávacími prioritami v území.
Akce byla velmi povedená a doufáme, Ïe si jí v pﬁí‰tím roce budeme moci zopakovat. Pro ﬁadu aktivit se sice zmûnila forma,
ale je dobﬁe, Ïe se uskuteãnily. SnaÏili jsme se také reagovat na
aktuální potﬁeby ‰kol v oblasti distanãního vzdûlávání jak ze
stránky technické, tak praktické.
L: Stihli jsme uspoﬁádat setkání zástupcÛ mateﬁsk˘ch ‰kolek
a ﬁeditelÛ základních ‰kol v na‰em území, kteﬁí mûli moÏnost si
v neformálním prostﬁedí popovídat a sdílet zku‰enosti s uzavﬁením ‰kol. Spoleãnû jsme si optimisticky naplánovali vzdûlávací
aktivity na dal‰í ‰kolní rok. :)
J: Tûsnû na konci ‰kolního roku se je‰tû uskuteãnil on-line
semináﬁ pro pedagogy na téma zavádûní formativního hodnocení ve ‰kolách, coÏ je hodnû diskutovaná problematika.
■ Pracoval t˘m MAPu i bûhem letních prázdnin?

J: Ano, pracujeme i v letních mûsících. âinnosti MAPu jsou
rozmanité a nejsou pﬁímo vázané pouze na ‰kolní rok. Fungují
pracovní skupiny a se ‰kolami jsme v kontaktu i pﬁes prázdniny.
Prázdniny jsou obdobím vyhodnocování v‰ech realizovan˘ch
aktivit a vÛbec celého procesu plánování. Pracujeme s v˘sledky
dotazníkÛ, reagujeme na zji‰tûné informace a usilujeme o to,
aby v‰echny aktivity plnû odpovídaly potﬁebám.

L: Co se t˘ká ostatních akcí, tak i pﬁes ve‰keré snahy jsme byli
nuceni odloÏit dvoudenní v˘jezdní vzdûlávací setkání zástupcÛ
mateﬁsk˘ch i základních ‰kol, která se mûla uskuteãnit v ﬁíjnu
a na které jsme se v‰ichni tû‰ili. V rámci tûchto setkání se mûly
uskuteãnit workshopy R+R (Respektovat a b˘t respektován),
které jsou základem pro formativní hodnocení ve ‰kolách. Pro
mateﬁské ‰koly byly na pﬁání pﬁipraveny semináﬁe proÏitkového
uãení a semináﬁ k programu „V˘chova ke ctnostem“, které
vedou k rozvoji emoãního uãení u dûtí. Na ﬁeditele základních
‰kol ãekal program zahrnující témata jako klima ‰koly a metody
kouãinku, které rozvíjí kompetence vedoucích pracovníkÛ ‰kol
a jsou dÛleÏité pro celkov˘ pozitivní a respektující pﬁístup na
‰kolách. Vûﬁíme, Ïe naplánovaná v˘jezdní setkání se spoleãnû
naplánovan˘m obsahem se podaﬁí zrealizovat hned, jak to bude
moÏné. Velmi nás v‰ak tû‰í zájem na‰ich paní ﬁeditelek a pánÛ
ﬁeditelÛ o zapojení do kurzu „¤editel kouãem“, kter˘ se jiÏ rozbûhl.
J: S ohledem na situaci musely b˘t odloÏeny také plánované
besedy ve ‰kolách a autorské ãtení spisovatelky dûtsk˘ch knih
Jitky Vítové. Akci pﬁipravila pracovní skupina pro rozvoj ãtenáﬁské gramotnosti ve spolupráci se Severoãeskou knihovnou. Naopak se podaﬁilo celkem rychle zareagovat s poskytnutím webináﬁe na práci v on-line prostﬁedí vãetnû návodn˘ch postupÛ distanãní v˘uky pro vedení ‰kol.
L: Na závûr roku nás ãeká je‰tû jedna pﬁíjemná aktivita, kdy
budeme rozdávat do základních a mateﬁsk˘ch ‰kol dárky.
J: Ano, na to se tû‰íme, druÏiny základních ‰kol, mateﬁské
‰koly a dûtské skupiny dostanou k rozvoji polytechnické v˘uky
dﬁevûné stavebnice od ãeského v˘robce Walachia, která je u dûtí
a i dospûl˘ch velmi oblíbená. Rozvíjí pﬁedstavivost, manuální
zruãnost a logické my‰lení.
L: A u vût‰iny dospûl˘ch rozvíjí hlavnû trpûlivost. :)
Na závûr bychom chtûly moc podûkovat v‰em, kteﬁí si v této
nelehké dobû najdou ãas, spolupracují s námi a snaÏí se o rozvoj vzdûlávání v na‰em území.
Jedeme v MAPu, pojeìte s námi!

L: O leto‰ních letních prázdninách také probûhly 2 semináﬁe
osobnostního rozvoje pro celé pedagogické t˘my Základní ‰koly
Fügnerova a Z· AneÏky âeské.
■ Co je aktuálnû v projektu na poﬁadu dne?

J: Na zaãátku záﬁí se podaﬁilo uskuteãnit setkání starostÛ
a stûÏejních aktérÛ v oblasti územního strategického plánování, které je velmi dÛleÏité ke vzájemnému informování o investiãních potﬁebách a moÏnostech jejich financování do budoucna. Nejen v oblasti ãerpání dotaãních prostﬁedkÛ je nesmírnû
dÛleÏité, aby naplánované investice korespondovaly se skuteãn˘mi potﬁebami. Jin˘mi slovy, co se nenaplánuje a nevznikne na tom v území shoda, na to nebudou pﬁipravené dotaãní
prostﬁedky. To se samozﬁejmû t˘ká také investic do oblasti
vzdûlávání, a proto se na takov˘ch setkáních intenzivnû podílíme.
MAS LABSKÉ SKÁLY
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Jak pokraãuje záchrana kaple rodiny
Botschen u Libouchce?
Vût‰ina ãlenÛ MAS ví, Ïe se lidé z MASky angaÏují pﬁi záchranû kaple, kterou nechal postavit majitel továrny na samet a ply‰
F.W. Botschen v letech 1900-1901 jako místo posledního odpoãinku sebe a své rodiny. BohuÏel kapli stihl stejn˘ osud jako
mnoho podobn˘ch objektÛ. Po válce byla vyrabována, ostatky
pohﬁben˘ch znesvûceny, vytahány z rakví po okolí. Vchod do
krypty byl po této události znepﬁístupnûn a kaple nad kryptou
chátrala celé roky, kdy se dostala do tûÏce havarijního stavu a hrozil jí zánik. Kaple je jednou z prvních secesních staveb na Ústecku, bohuÏel není zapsanou památkou, coÏ nic nemûní na tom, Ïe
se jedná o unikátní stavbu, která si zaslouÏí záchranu a péãi.
A právû toho se ujal Spolek pro obnovu kaple
Botschen, kter˘ zaloÏili
pracovníci MAS Labské
skály spolu s dal‰ími nad‰enci a podstatn˘ kus
práce jiÏ byl na kapli udûlán. Díky veﬁejné sbírce,
kde jsou dary od rÛzn˘ch
dárcÛ, dotaci od Ústeckého kraje, grantÛ Ústecké komunitní nadace,
Nadace
Obãanského
Fóra, Nadace The Czech
of Heritage, podpoﬁe
obce Libouchec, obce
Tisá, obce Petrovice,
Mikroregionu
Labské
skály, Spolku pﬁátel Tisé,
a dal‰ích... se podaﬁilo
poﬁídit projektovou dokumentaci, která je nezbytná pro obnovu. V roce
2019 byla zrekonstruována stﬁecha nad lodí
kaple, kaple byla staticVitráÏe vyrobené pro kapli
ky zaji‰tûna ocelov˘mi
v roce 2020
táhly, byla zrekonstruována pevná vazba stropu, bylo poﬁízeno oplechování atik. V roce
2020 jsme poãítali s rekonstrukcí stﬁechy na vûÏi, poÏádali
jsme Ústeck˘ kraj o dotaci - av‰ak dotaãní titul ÚK byl zru‰en
v dÛsledku pandemie koronaviru. Chybí nám cca 150 000,- na
vyﬁe‰ení rekonstrukce vûÏe. Nicménû v roce 2020 jsme také
z grantu Ústecké komunitní nadace a ze sbírky poﬁídili vitráÏová okna nad vchodem a kulatá okénka, zatím jsou uloÏeny
v kostele v Petrovicích, nainstalujeme je, jakmile bude hotová
vûÏ, aby se nepo‰kodily.

PÛvodní stav v roce 2017

Rekonstrukce stﬁechy v roce 2019
Zaujalo Vás to? Rádi byste se na záchranû podíleli? Je moÏné
zaslat finanãní dar na úãet u KB a.s. 115-5207170237/0100 uzavﬁeme s Vámi darovací smlouvu a vystavíme potvrzení
o daru - kontaktujte nás prosím. Dal‰í informace o dûní kolem
kaple na fcb profil kaplelibouchec a na www.kaplelibouchec.cz
Jiﬁina Bischoffiová,
pﬁedsedkynû Rady Spolku pro obnovu kaple Botschen

KONTAKTY
Bischoffiová Jiﬁina.

Vedoucí kanceláﬁe MAS. Vedoucí pracovník pro SCLLD, animace ‰kol, konzultace IROP
Mobil: 722 944 947, E-mail: jirina.bischoffiova@seznam.cz
BlaÏková Hana.
Projektová manaÏerka MAP II pro ORP Dûãín. Mobil: 702 132 761. E-mail: blazkova.masls@seznam.cz
Davidová Jana, Ing.
Projektová manaÏerka MAP II. Pro ORP Ústí nad Labem. E-mail: davidova.masls@seznam.cz
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