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Maska bude vût‰í a její ãinnost pestﬁej‰í
Vzpomínáte si je‰tû na úvodní slova minulého Zpravodaje? Vy‰el pﬁed rokem a v‰ichni
jsme se v nûm radovali z celé ﬁady hotov˘ch
projektÛ. Byla za námi trnitá cesta skrz
dÏungli nejrÛznûj‰ích papírÛ a také pﬁekonání
poãáteãní nedÛvûry veﬁejnosti vÛãi na‰í Místní akãní skupinû Labské skály (zkrácenû
„MAS“).
Staãilo utrhnout hromádku listÛ z kalendáﬁe a v‰echno je jinak. V souãasnosti nestíháme plnit pﬁání na‰ich
ãlenÛ a ÏadatelÛ o dotace.
Prolistujte si tento Zpravodaj a moÏná ani nebudete chtít vûﬁit, kolik rÛzn˘ch projektÛ nebo
akcí pro veﬁejnost
se podaﬁilo udûlat.
Kolik lidí se zapojilo do ãinnosti
a jak „maska“
ovlivnila bûÏn˘
Ïivot
sv˘ch
ãlensk˘ch obcí.
Ale jedeme
dál! Právû v tûchto dnech probíhá
administrace uÏ
8. V˘zvy MAS
k pﬁedkládání Ïádostí o dotace. A pﬁedev‰ím je tu jedna veliká,
zásadní novinka - roz‰íﬁení „masky“ o dal‰í obce
a mûsta. Kdo by si pﬁed pár lety
pomyslel, Ïe právû ta na‰e „maska“
a „mikroregion“ budou hrát tak v˘znamnou roli v celém pﬁilehlém okolí? V souladu
se Ïádostí Evropské unie jsme nabídli okolním
obcím moÏnost vstoupit do zavedené, fungující
organizace, a tím získat dal‰í ‰ance na rozvoj
území. O pﬁidruÏení projevilo zájem nûkolik
obcí z Mikroregionu Velkobﬁezensko a ze

SdruÏení obcí Bene‰ovska. PomÛÏeme rozvíjet
venkov na území od Markvartic pﬁes Merboltice, Verneﬁice, Maleãov, Velké Bﬁezno aÏ k PovrlÛm, Ryjicím a Petrovicím na státní hranici
s Nûmeckem.
Spoleãn˘m postupem se nám otevﬁou vrát-
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ka k vût‰í finanãní podpoﬁe z evropsk˘ch zdrojÛ. „Masky“ budou pravdûpodobnû jednou
z mála moÏností, kde budou k dispozici peníze
na malé projekty obcí, ‰kolsk˘ch zaﬁízení, neziskov˘ch a zájmov˘ch sdruÏení a spolkÛ,
drobn˘ch podnikatelÛ, ÏivnostníkÛ, církví atd.
Ale nepÛjde jen o ty vûãnû diskutované a stále
chybûjící peníze. Bude to pﬁíleÏitost i pro spolupráci zmínûn˘ch organizací, spoustu nápadÛ na lep‰í vyuÏití volného ãasu, vym˘‰lení nejrÛznûj‰ích akcí pro obyvatele a náv‰tûvníky na‰eho
kraje. Chtûli bychom spojit
podobné aktivity v rÛzn˘ch
obcích nového území
a realizovat dílãí projekty (napﬁ. pro ‰koly,
‰kolky, pasportizaci
drobn˘ch památek
ãi na rozvoj cestovního ruchu).
Zaãal jsem vzpomínkou na minul˘
Zpravodaj, a tak
si z nûj vypÛjãím
je‰tû jednu léty
provûﬁenou pravdu. TotiÏ, Ïe bez
práce nejsou koláãe.
S roz‰íﬁením „masky“
pﬁibude, pochopitelnû,
kus práce a starostí
navíc. Ale vûﬁím, Ïe to spoleãnû zvládneme a zmûna pﬁinese zájemcÛm ãerstvé a sladké
koláãe. UÏ teì v‰em pﬁeju: „Dobrou
chuÈ!“
Mgr. Václav Zibner
místopﬁedseda MAS Labské skály

Dne 14. dubna se konaly v Petrovicích tradiãní
5. Slavnosti jara a 2. Den MAS Labské skály
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Tento zpravodaj byl vydán s finanãní podporou
Ústeckého kraje

„Labské skály hrají PRIM“ uÏ tﬁetí rok
Slovo a zkratka „PRIM“ v názvu strategického plánu na‰í MAS znamená:
P - partnerství, R - rozvoj, I - inovace, M - motivace.
Od ãervna 2009 do kvûtna 2012 bylo vyhlá‰eno celkem 8 v˘zev k pﬁedkládání Ïádostí o dotace. V tûchto v˘zvách bylo na
sekretariát MAS odevzdáno celkem 70 Ïádostí o dotaci.
ROZDùLENÍ ÎÁDOSTÍ PODLE STAVU REALIZACE OD ZAâÁTKU PROJEKTU DO SOUâASNOSTI:
■ Probíhá proces administrace a schvalování na MAS (8. V˘zva) .........................17 projektÛ
■ Probíhá schvalování na SZIF (7. V˘zva):.............................................................12 projektÛ
■ Îadatel odstoupil od realizace projektu: .............................................................12 projekty
■ Administrace projektu byla ukonãena SZIF: ........................................................12 projekty
■ Projekt nebyl schválen SZIF: ...............................................................................11 projekt
■ Administrace projektu byla ukonãena MAS: ........................................................13 projekty
■ V realizaci:

17 projektÛ
1(poÏadovaná dotace 4 562 100,- Kã)
136 projektÛ
1(vyplacené dotace 13 846 916,- Kã)

■ Zrealizováno:

V˘bûrová komise se radí na místû realizace.

Jednání v˘bûrové komise.

Pﬁehled ãerpání dotací PRV podle území obcí:
1. - 7. v˘zva MAS (k 31. 4. 2012)
Îadatel
Obec (mûsto)
Neziskové organizace, farnosti
Zemûdûlci
Podnikatelé
Celkem

Jílové
2 473 675
1 810 216
300 709
212 400
4 797 000

Îadatel
Obec (mûsto)
Neziskové organizace, farnosti
Zemûdûlci
Podnikatelé
Celkem

Povrly
1 252 485
219 600
840 762
300 000
2 612 847
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Libouchec
1 886 891
897 129

Tisá
937 546

Petrovice
2 114 173

V. Chvojno
1 500 000
101 700
145 500

2 784 020

937 546

2 114 173

1 747 200

Mal‰ovice
3 177 157
229 068
1 660 000

Dobkovice
1 712 461
537 984

5 066 225

2 250 445

Ryjice
0
0
0
0
0

Celkem

22 309 456

Roz‰íﬁení na‰í MAS aneb
„ Na‰i malou masku ãekají velké zmûny“
„B˘t mal˘“ pﬁiná‰elo na‰í masce celou ﬁadu
v˘hod. Dobﬁe se nám na tom na‰em malém
území (9 obcí) plánovalo, komunikovalo, realizovalo... Ale protoÏe masky fungují pod taktovkou Evropské unie, a EU razí heslo „buìte solidární, dejte ‰anci ãerpat dotace i dal‰ím
obcím“, zaãali jsme pﬁem˘‰let, koho oslovit.
Nabídli jsme moÏnost ãlenství obcím SdruÏení
obcí Bene‰ovska, obcím sdruÏen˘m v Mikroregionu Velkobﬁezensko a obci Chuderov. Tato
území mají podobn˘ charakter krajiny, podobné
problémy i ‰ance na rozvoj jako stávající území
MAS. Pro takové území lze dobﬁe vytvoﬁit spoleãnou strategii rozvoje, která je pro kaÏdou
MAS povinná. Dal‰í podmínkou je, Ïe území
MAS na sebe navazuje, ãlenem nemohou b˘t
Ïádné „ostrÛvky“.
Pﬁistoupit se zatím rozhodly obce Velké
Bﬁezno, Maleãov, Verneﬁice, Merboltice, Tûchlovice, Bene‰ov nad Plouãnicí, Horní Habartice,
Star˘ ·achov, Franti‰kov nad Plouãnicí, Markvartice. S dal‰ími obcemi jednáme.
V pﬁí‰tím roce nás tedy ãeká doplnûní ãlenské základny, správní rady, v˘bûrové komise
a monitorovacího v˘boru MAS o zástupce z nov˘ch obcí. V˘hody vût‰ího území vidíme v moÏnosti zapojení dal‰ích aktivních lidí do spolupráce na rozvoji venkovského regionu. Vût‰í
území má více zajímavostí, v˘letních cílÛ, více
regionálních v˘robcÛ.
SnaÏíme se zapojit sousedy na druhém
bﬁehu Labe do aktivit MAS uÏ letos, aby si jednodu‰e „vyzkou‰eli“ spolupráci v rámci MAS.
Nové obce zapojíme jak do projektu „Za poznáním, historií a kulturou do vesnick˘ch kostelíkÛ“, tak do „Noci kostelÛ“ nebo exkurze za
nûkter˘mi úspû‰n˘mi projekty z PRV na pra-

vém bﬁehu Labe. Nové obce mají moÏnost se
zdarma úãastnit ‰kolení a semináﬁÛ poﬁádan˘ch MAS Labské skály (napﬁ. semináﬁ
a workshop o úspû‰n˘ch projektech PRV a poradenství k realizaci projektÛ). MAS navázala
spolupráci s CHKO âeské stﬁedohoﬁí, proto
budou ‰kolám nabídnuty ekoaktivity pro dûti.
Více o jednotliv˘ch projektech se doãtete na
str. 4.
Nyní tedy hledáme aktivní lidi, jednotlivce
i ãleny nûjak˘ch spolkÛ ãi sdruÏení, kteﬁí chtûjí
ve své obci nûco vylep‰it, uspoﬁádat nûjakou
akci, starají se o kostel nebo kﬁíÏek, nebo pracují napﬁ. s dûtmi, vûnují se historii, chtûjí vy-

znaãit nauãnou stezku apod. V rámci pﬁípravy
nové strategie rozvoje roz‰íﬁeného území budeme uÏ letos, v roce 2012, shromaÏìovat nápady, námûty na projekty v jednotliv˘ch obcích
a osadách, které mÛÏe poslat kdokoliv. Samozﬁejmû nemÛÏeme slíbit, Ïe se v‰echny projekty podaﬁí zrealizovat, ale projekty zaﬁadíme do
zásobníku projektÛ a zkusíme na nû sehnat finance. âím víc námûtÛ zaﬁadíme do zásobníku
projektÛ, tím vût‰í je pravdûpodobnost, Ïe se
na nûkteré z nich podaﬁí financování sehnat.
Dále bychom chtûli oslovit drobné podnikatele - Ïivnostníky a farmáﬁe v obcích a osadách, abychom se seznámili s jejich náplní ãinnosti a plány do budoucna. I pro nû je moÏné
získat dotaci, i kdyÏ spí‰e aÏ v novém programovém období od roku 2014.
ProtoÏe teì v roce 2013 dotaãní období
konãí, neslibujeme okamÏité získání dotací, ale
spí‰e zapojení do stávajících aktivit MAS a vytvoﬁení nov˘ch, které by konkrétnû vyhovovaly
vÏdy nûjaké skupinû zájemcÛ v nov˘ch obcích
(aÈ uÏ to jsou ‰koly, spolky, sdruÏení, oblast památek nebo spolupráce dobrovoln˘ch hasiãÛ ãi
sportovcÛ apod.). V maskách jde pﬁedev‰ím
o podnûcování lidí k nûjaké aktivitû na rozvoj
jejich vesniãky. âekáme tedy na Va‰e nápady,
aktivity, podnûty. Podívejte se na na‰e webové
stránky a v pﬁípadû zájmu se ozvûte.
Prosíme ãtenáﬁe tohoto zpravodaje o pﬁedání pﬁípadn˘m dal‰ím zájemcÛm, kteﬁí by se
chtûli zapojit do spolupráce. Tû‰íme se na práci
ve vût‰ím území, na to, Ïe udûláme radost vût‰ímu poãtu lidí (aÈ uÏ dûtí nebo dospûl˘ch) neÏ
v minul˘ch letech. A na dal‰í zajímavé projekty
a akce po celém území MAS!
Eva ·ípová
MAS LABSKÉ SKÁLY
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âinnost MAS se net˘ká jen Programu
rozvoje venkova - jsme opravdu akãní...
Máme radost, Ïe se masce kaÏd˘ rok podaﬁí realizovat nûkolik mal˘ch projektÛ, které dûlají pﬁedev‰ím radost. V následujícím pﬁehledu
se doãtete, co se v MAS Labské skály bude
v‰echno letos dít.
1. „Poznejme povûsti z mûsteãka v údolí
sov“
Radost udûláme pﬁedev‰ím Jílovému
a okolí, ale projekt mÛÏe poslouÏit jako inspirace pro dal‰í mûsteãka. Úãelem projektu je seznámení dûtí a veﬁejnosti s jílovsk˘mi povûstmi.
Ve ‰kole v Jílovém probûhne literární ãtení, na
základû nûhoÏ dûti budou malovat obrázky vázající se k povûstem.
Projekt uÏ bûÏí, realizace je naplánována do
ﬁíjna 2012. Z odevzdan˘ch obrázkÛ vybere komise nejzdaﬁilej‰í kresby do publikace - broÏury s povûstmi ilustrovaná dûtmi, která bude následnû vydána. V‰echny malující dûti budou
odmûnûny; ty, jejichÏ kresby se objeví v publikaci, o nûco více.
Na projekt obdrÏela MAS grant od Ústecké
komunitní nadace ve v˘‰i 39 000,- Kã. Na odmûny pro dûti pﬁislíbilo pﬁíspûvek mûsto Jílové
(ve v˘‰i 5 000,- Kã).
2. Cykloturistická mapa území MAS a mikroregionu Labské skály a ãásti MAS
Saské ·v˘carsko
MAS vydá v leto‰ním roce aktualizaci cykloturistické mapy, kterou v roce 2006 vydal Mikroregion Labské skály. Mapa se zakreslen˘mi
prÛbûhy turistick˘ch a cyklistick˘ch tras a turistick˘ch atraktivit v pohraniãí mûla velk˘ úspûch,
na kter˘ bychom chtûli navázat. Novinkou bude
seznam realizovan˘ch projektÛ v rámci PRV
v Dûãínském a Ústeckém okrese. Dále pﬁibudou prÛbûhy hlavních cyklistick˘ch tras pro

„Sbírání a tﬁídûní odpadu“.
lep‰í orientaci v terénu. Texty (kromû seznamu
projektÛ) budou v ãe‰tinû a v nûmãinû, mûﬁítko
1 : 65 000.
V souãasné dobû pracujeme na aktualizaci
údajÛ v mapû a nejpozdûji v ãervenci 2012
bude mapa vydána. Na vydání této mapy získala MAS pﬁíslib dotace od Ministerstva zemûdûlství v rámci Osy V. - Celostátní síÈ pro
venkov.
3. Projekt s názvem „Rozvoj MAS Labské
skály“
Tento projekt se skládá ze dvou samostatn˘ch ãástí. První je zamûﬁená na plánované
roz‰íﬁení MAS LS. Náplní bude pﬁedev‰ím zji‰-

„Co kam patﬁí - stromy a plody“.
MAS LABSKÉ SKÁLY
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Èování aktuálních údajÛ na území celé roz‰íﬁené MAS, dva informaãní semináﬁe v duchu komunitního plánování a aktualizace Integrované
strategie území pro celou MAS. V souãasné
dobû probíhá zji‰Èování aktuálního stavu v obcích (napﬁ. kde jsou základní ‰koly, spolky,
sdruÏení, zajímavosti, kulturní i pﬁírodní památky apod.).
Druhou ãástí je samostatn˘ ekologicky zamûﬁen˘ projekt pro ‰koly a ‰kolky nazvan˘
„Radost pro dûti z M· a Z·“. Celkem probûhnou 4 ekodny pro dûti z M· a Z· ze souãasného území MAS Labské skály. Pro dûti je pﬁipraven nauãnû-zábavn˘ program pﬁimûﬁen˘ jejich vûku. Dvakrát se dûti z M· podívají do Tisk˘ch stûn, Ïáci Z· se setkají jednou v Povrlech
a jednou v Jílovém na ekosoutûÏích.
Na realizaci tohoto projektu získala MAS pﬁíslib dotace od Ústeckého kraje v rámci Programu obnovy venkova. Projekt potrvá do listopadu 2012.
Bûhem pﬁípravy tohoto zpravodaje se uskuteãnily dva v˘lety dûtí z mateﬁsk˘ch ‰kol do
Tisk˘ch stûn. V pondûlí 14. kvûtna se v˘letu
zúãastnily dûti z M· Jílové, Jílové - Modrá,
Petrovic a Tisé. Poãasí nám pﬁálo, dûti plnily
úkoly na tﬁech stanovi‰tích a dozvûdûly se také
o kamenn˘ch postavách ve skalách a povûstech o nich. âekal je také prÛchod úzkou soutûskou a pﬁechod lávky; v‰e zvládly na jedniãku a odnesly si krásné záÏitky.
Ve stﬁedu 16. kvûtna se do skal pﬁijely podívat dûti ze 2 M· z PovrlÛ, z Libouchce, Dobkovic a Mal‰ovic. Pokazilo se poãasí, byla
hrozná zima, ale na‰tûstí nepr‰elo. Dûti ús(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
pû‰nû zvládly úkoly i procházku skalami, pobavily se pﬁi vyprávûní paní Salabové, a pak uÏ
pospíchaly do vyhﬁát˘ch autobusÛ.
Celkem se do skal ve dvou dnech podívalo
245 dûtí. Paní uãitelky ze zúãastnûn˘ch ‰kolek skvûle ohlídaly svoji „drobotinu“, odmûnou
za to jim byla spokojenost dûtí po v˘letû. Dûti
teì budou k v˘letu do skal urãitû pﬁemlouvat
i rodiãe.
Velk˘ dík za organizaci patﬁí paní Annû
Salabové z M· Tisá, která provádûla skalami, a paní Martinû ·imáÀové a dûtem ze 6.
tﬁídy Z· Tisá - ti pﬁipravili tﬁi soutûÏní stanovi‰tû. Dûkujeme rovnûÏ obci Tisá, která
v‰em úãastníkÛm umoÏnila bezplatn˘ vstup
do skal, a sponzorÛm: L. Opatovi z Mal‰ovic a firmû EKO-KOM, a. s..
4. Spolupráce MAS LS s Univerzitou JEP
Ústí n. L. v rámci ãesko-nûmeckého projektu In-West (koordinace práce se stu-

denty a jejich seminárních prací). Práce
jsou naplánovány na téma „Zji‰tûní dosavadní ãesko-nûmecké spolupráce
v MAS Labské skály“ a „rozvoj cestovního ruchu v MAS Labské skály“. Studenti
by mûli mít své práce hotové na konci
ãervna 2012.
SnaÏíme se získat prostﬁedky na projekty,
které budou probíhat pﬁí‰tí rok. S MAS ·luknovsko pﬁipravujeme projekt s názvem „Spoleãnû Bránou do âech“. Souãástí projektu je
zapojení souborÛ ochotnick˘ch divadel - ochotníci z MAS LS budou hrát na zámku ve ·luknovû a ochotníci ze ·luknovska na zámku v Jílovém. Zapojíme i loutková divadla. Plánováno
je pﬁedvádûní ﬁemesel na hradech Blansko
a Tol‰tejn a exkurze za soutûÏemi a poznáním
pro rodiny s dûtmi ze ·luknovska (pﬁijedou
k nám) a rodiny s dûtmi z MAS LS (pojedou do
MAS ·luknovsko). Pﬁedpoklad realizace: rok
2013, pokud vyjde dotace z MZe, PRV, osa IV.
Leader.
Stejnû jako v minul˘ch letech plánujeme

prezentaci MAS na v˘stavû Zemû Ïivitelka
v âesk˘ch Budûjovicích na konci srpna 2012.
Cel˘ jeden pavilon je vûnovan˘ MASkám ze
v‰ech koutÛ âR. âtenáﬁe srdeãnû zveme do
na‰eho stánku na v˘stavû!
Kromû Dne MAS v Petrovicích se MAS prezentuje napﬁ. na Hvûzdicovém pochodu na
Blansko a Jílovsk˘ch slavnostech. Zpravodaj
vydáváme 1x roãnû a nûkolikrát za mûsíc aktualizujeme webové stránky MAS.
âlenství v organizacích a spolupráce
MAS Labské skály je ãlenem Národní sítû
(NS) MAS âR, Krajské organizace NS MAS
a novû také ãlenem Destinaãního fondu âeské
·v˘carsko. Navázali jsme spolupráci se správou CHKO âeské stﬁedohoﬁí, díky které se
v tomto a pﬁí‰tím ‰kolním roce uskuteãní celá
ﬁada prezentací a v˘letÛ pro Ïáky Z· na území
roz‰íﬁené MAS. Se správou CHKO Labské pískovce je podobná spolupráce v jednání. Pﬁipravujeme rovnûÏ spolupráci s MAS Saské
·v˘carsko.

Noc kostelÛ 2012 - Za kulturou
a poznáním do vesnick˘ch kostelíkÛ
Historická zvonice pﬁi b˘valém kostele Kateﬁiny Alexanrijské v Merbolticích, Kostel
sv. Václava v Malé Bukovinû, Kostel Sv.
Jana Kﬁtitele v Horních Habarticích, Kostel
Sv. Martina v Markvarticích, Kostel sv. Anny
v Malé Veleni (Jedlce).

■ Na území MAS Labské skály budou
otevﬁeny kostely:
Kostel sv. Anny v Tisé, Kostel sv. Mikulá‰e v âermné, Kostel sv. Tﬁí králÛ v Libouchci, Kostel sv. Prokopa v Javorech,
Kostel nejsvûtûj‰í Trojice v Jílovém.

První vla‰tovkou vzájemné spolupráce
s nûkter˘mi obcemi, neziskov˘mi organizacemi a farnostmi na Bene‰ovsku je organizaãní pomoc se zapojením kostelÛ ve Verneﬁicích, Tûchlovicích, Markvarticích, Horních Habarticích, Malé Bukovinû a historické zvonice v Merbolticích do mezinárodní
akce s názvem „Noc KostelÛ“. Právû 1.
ãervna se od veãera do noci opût otevﬁou
dveﬁe stovek kostelÛ po na‰í republice,
stejnû tak jako v Rakousku, Nûmecku, Nizozemí a na Slovensku. MAS Labské skály
se podaﬁilo získat grant od Nadace VIA z 6.
roãníku programu „âSOB a Era pro podporu regionÛ - Men‰í komunitní granty“.
Díky této podpoﬁe mÛÏeme pﬁispût ke spolufinancování kulturních programÛ a aktivit
poﬁádan˘ch v jednotliv˘ch v˘‰e uveden˘ch
kostelích.
■ Do noci kostelÛ na Verneﬁicku a Bene‰ovsku se zapojí:
Kostel Stûtí sv. Jana Kﬁtitele v Tûchlovicích, Kostel sv. Anny ve Verneﬁicích,
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Vrátíme je tam,
kam patﬁí!
Tento v˘stiÏn˘ název má pﬁipravovan˘ projekt na
zmapování, záchranu a péãi o malé sakrální památky
v krajinû. MoÏná nûkde leÏí rozvalen˘ kﬁíÏek, moÏná
se nûkde rozpadá v polích malá kapliãka. Kdo by to
mûl lépe vûdût, neÏ obyvatelé obcí a osad?
Proto se na obyvatele obracíme s v˘zvou:
Pokud víte o nûjaké drobné památce
v okolí, která by potﬁebovala opravu (obnovu), vyfotografujte ji (nejlépe z nûkolika
úhlÛ), a podle portálu mapy.cz najdûte pﬁesné souﬁadnice. Tyto souﬁadnice s fotografiemi a se struãn˘m popisem nám po‰lete na
e-mail: jirina.bischoffiova@seznam.cz
Udûláme databázi po‰kozen˘ch památek. Souãasnû budeme hledat moÏnosti získání prostﬁedkÛ
a pomÛÏeme buì místním sdruÏením, nebo obcím
se zpracováním Ïádosti o grant nebo dotaci.
V rámci tohoto projektu uspoﬁádáme na podzim
2012 ve spolupráci s odborníky semináﬁ, kde se dozvíte mnoho zajímavého o historii a v˘znamu tûchto
památek, ale také jak se restaurují litinové kﬁíÏe, co
obná‰í záchrana soch a podobnû.

Opraven˘ kﬁíÏ v Arnultovicích.

Univerzita tﬁetího vûku (U3V)
âím dál více seniorÛ se doÏívá dÛchodového vûku v dobré du‰evní a fyzické kondici. Pro
její udrÏení je dÛleÏit˘ aktivní pﬁístup k Ïivotu
a dal‰í zapojení tûchto obãanÛ do spoleãenského dûní.
Jednou z moÏností ãinorodého pﬁístupu ke
stáﬁí je dal‰í vzdûlávání v tzv. Univerzitû tﬁetího
vûku (U3V). Pro seniory z území obcí, které
jsou ãleny MAS Labské skály a okolí se nabízí

moÏnost v˘uky v tzv. Vzdálené (virtuální) univerzitû tﬁetího vûku (VU3V).
S nabídkou tohoto projektu se obrátila na
na‰í MAS Provoznû-ekonomická fakulta âeské
zemûdûlské univerzity v Praze. Po velmi rychlé
domluvû byl ve vzájemné spolupráci a partnerství subjektÛ - Mûsto Jílové, PEF âZU a MAS
Labské skály - slavnostnû zahájen první semestr U3V dne 17. února 2011.

Dnes uÏ studenti dokonãili tﬁetí semestr
a ãtvrt˘ se pﬁipravuje na záﬁí 2012. V˘uka
probíhá v prostorách Jílovského zámku. Dobrou du‰í, která má v‰echno na starosti, je
Petra Nedvûdová, kulturní referentka mûsta
Jílové. Díky jejímu laskavému pﬁístupu pﬁekonali úãastníci svÛj poãáteãní ostych a obavy,
a dnes nav‰tûvuje U3V v prÛmûru 22 studentÛ.
Pokud by byl na Bene‰ovsku, pﬁípadnû Velkobﬁezensku, zájem o tuto
v˘bornou aktivitu pro dﬁíve narozené
a na‰la se ochotná koordinátorka (bez
které to nejde), MAS Labské skály pomÛÏe rozjet tento pﬁínosn˘ projekt
i v tomto území. Tato nabídka bude
pﬁednesena na jednání SdruÏení obcí
Bene‰ovska a Mikroregionu Velkobﬁezensko jako dal‰í pﬁíleÏitost ke spolupráci v rámci zaãlenûní nov˘ch obcí do
MAS Labské skály. Koordinátorem projektu mÛÏe b˘t aktivní dÛchodce, maminka na mateﬁské dovolené nebo
tﬁeba student. Pokud by se nûkdo takov˘ na‰el, prosíme, aby se ozval, dûkujeme.
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POZVÁNÍ NA AKCE
Datum

Co se bude dít

kde

1. ãervna v 18.00 h.

Noc kostelÛ

Viz str. 5 - www.nockostelu.cz

16. ãervna

Létohry

Tisá - www.tisa.cz

16. ãervna ve 13.00 h.

Pestrobarevné odpoledne
(aneb Posvícení v LuãÀáku)

Luãní Chvojno
www.chvojensko.cz

22.-24. ãervna

Bene‰ovsk˘ slunovrat - mûstské slavnosti

Bene‰ov nad Plouãnicí
www.benesovnpl.cz

25. ãervence v 10.00 h.

Svatobartolomûjsk˘ jarmark v Rychnovû

Rychnov (u Verneﬁic)
www.vernerice.cz

28. ãervence v 9.00 h.

Anenská pouÈ Tisá

Tisá - www.tisa.cz

28. ãervence v 11.00 h.

Anenská pouÈ Jedlka

Malá VeleÀ - Jedlka
www.mala-velen.estranky.cz

4. srpna

Anenská pouÈ Verneﬁice

www.vernerice.cz

4. srpna

Oslavy 660. let Obce Libouchec

Libouchec - www.libouchec.cz

8. záﬁí v 10.00 h.

VI. Hvûzdicov˘ pochod na hrad Blansko

Hrad Blansko
www.hradblansko.cz

7.-9. záﬁí

Jílovské slavnosti

Jílové - www.mujilove.cz

22. záﬁí 2012

Slavnostní vysvûcení novû
Malá VeleÀ - Jedlka
opraveného kostela biskupem litomûﬁick˘m, www.mala-velen.estranky.cz
Mons. Janem Baxantem, se bude konat
v sobotu 22. 9. 2012. V tento den opût zazní
novû zrekonstruované Fellerovy varhany.

Foto z akcí
ãlenÛ MAS
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Dokonãené projekty v rámci realizace
SPL Labské skály hrají PRIM

Plácek pro v‰echny v Luãním Chvojnû

Dûtské hﬁi‰tû v Mal‰ovicích

Víceúãelové hﬁi‰tû Dobkovice

Oprava komunikace v Libouchci

Nové stání na kontejnery Tisá

Obnova místní komunikace, Dobkovice

Vybavení pro ãinnost Mlad˘ch hasiãÛ
v Libouchci

Oplocení jezdeckého areálu
v Mnichovû

Víceúãelové hﬁi‰tû
v Petrovicích

Jarní slavnosti Petrovice

âarodûjnice na Plácku v L. Chvojnû

Z aktivit projektu „Radost pro dûti“
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