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MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU,
a doufáme, Ïe rovnûÏ hodnû pﬁed sebou
KdyÏ se podíváme na nová hﬁi‰tû,
opravené hasiãské zbrojnice, tûlocviãny, vytápûní pokojÛ pro hosty, opravené stﬁechy nebo sociální zaﬁízení ve
‰kolách a ‰kolkách, náves, nov˘ pastevní areál apod., máme obrovskou radost. Na‰e práce je po letech koneãnû
vidût. Radujeme se spoleãnû se Ïadateli, kteﬁí úspû‰nû realizovali své zámûry. Nejde jen o to, nûkam „nalít“ peníze.
Úspû‰nû realizované projekty pﬁiná‰ejí
mnoho radosti dûtem, dospûl˘m, starostÛm nebo tﬁeba zemûdûlcÛm.
A souãasnû zavazují Ïadatele, Ïe se
o opravené nebo nové zázemí bude
starat, aby dlouho slouÏily svému
úãelu. To v‰echno pomáhá zlep‰it podmínky v na‰em regionu, a jsme za to
rádi.
Na zaãátku realizace na‰eho Strategického plánu Leader s názvem „Labské skály hrají PRIM“ v roce 2009 pÛsobila na‰e MAS na území 9 obcí. MAS
byla malinká a nepﬁíli‰ známá. Pﬁekonali jsme v‰echna administrativní úskalí a dnes, po témûﬁ 5 letech, máme
55 projektÛ úspû‰nû zrealizovan˘ch,
12 projektÛ v realizaci
a z poslední 9.
v˘zvy ãeká na
schválení dal‰ích
16 projektÛ.
Jsme vût‰í,
známûj‰í a vûnujeme se celé
ﬁadû
ãinností.
Letos
do‰lo
k roz‰íﬁení pÛsobnosti MAS
na 25 obcí. Metoda Leader se
u nás jednoznaãnû
osvûdãila, v‰echny realizované projekty vycházejí z konkrétních potﬁeb regionu a území MAS velmi

pr ospûly.
Rozdûlili
jsme
poslední
peníze
v rámci SPL a nyní
uÏ pouze doprovázíme
Ïadatele pﬁi realizaci jejich projektÛ.
Stejnû bychom chtûli postupovat
v pﬁí‰tím programovém období. V rámci
pﬁípravy strategie rozvoje MAS na

nové období 2014 - 2020 jsme i s nov˘mi obcemi a ãleny podrobnû formulovali cíle, kter˘ch chceme dosáhnout,
a priority rozvoje území MAS na pﬁí‰tí
období. A v‰ichni spoleãnû doufáme,
Ïe se podaﬁí pokraãovat v dosavadní
úspû‰né ãinnosti MAS.
Za t˘m MAS Labské skály:
E. ·ípová, J. Bischoffiová

Evropsk˘ zemûdûlsk˘ fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovsk˘ch oblastí

Pestrá ãinnost MAS nezahrnuje jen administraci
Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader
Kromû realizace Strategického plánu Leader se vûnujeme
osvûtû a aktivitám v oblasti záchrany památek, pro neziskové organizace poskytujeme informaãní servis a grantové
a dotaãní poradenství.
V loÀském roce i v první polovinû leto‰ního roku se podaﬁilo mnoho uÏiteãn˘ch vûcí, na které jsme náleÏitû py‰ní. Podaﬁilo se zapojit do Noci kostelÛ 2012 a 2013 dal‰í kostelíky
v novém území na‰í MAS. Vydali jsme propagaãní broÏurky,
cykloturistickou mapu, zorganizovali celkem 4 ekodny pro
dûti z M· a Z·, 2 exkurze po úspû‰n˘ch projektech na obou
bﬁezích Labe. Ve spoleãném projektu s mûstem Jílové a Základní ‰kolou v Jílovém se podaﬁilo vydat kníÏku „Povûstí
z mûsteãka v údolí sov“, které sesbírala Petra Nedvûdová.
Prezentovali jsme ãinnost a region MAS na nûkolika akcích,
napﬁ. na 2. Dnu MAS a 5. Slavnostech jara v Petrovicích, na
Svatoanenském jarmarku v Tisé, oslavách 660. v˘roãí od
vzniku obce Libouchec, 660 let Lipové a ÎeÏic, na v˘stavû
Zemû Ïivitelka, VI. Hvûzdicovém pochodu na Blansko, Jílovsk˘ch slavnostech, v ﬁíjnu 2012 jsme se úãastnili Veletrhu
památek na V˘stavi‰ti v Praze, kde jsme vystavovali expozici úspû‰n˘ch projektÛ k zachování kulturního dûdictví, které
byly financovány v rámci PRV, osa IV Leader, ale také projekty na‰ich ãlenÛ a partnerÛ z území MAS. Uspoﬁádali jsme
nûkolik semináﬁÛ, napﬁ. semináﬁ o úspû‰nû realizovan˘ch
projektech, kter˘ mimo prezentace tûchto projektÛ pﬁinesl
potﬁebné informace o nov˘ch povinnostech pﬁi provádûní v˘bûrov˘ch ﬁízení, dále semináﬁ o komunitním plánování a vûcném plnûní v projektech PRV i v projektech z grantov˘ch
zdrojÛ a v dubnu leto‰ního roku semináﬁ o pﬁipravovan˘ch
zmûnách v neziskovém sektoru v souvislosti s platností Nového obãanského zákoníku. Mapa, exkurze za úspû‰n˘mi
projekty a semináﬁ propagující úspû‰né projekty byly podpoﬁeny z Celostátní sítû pro venkov.
V leto‰ním roce pokraãujeme v propagaci. SnaÏíme se zapojit nové obce do stávajících aktivit. Letos jsme prezentovali
na‰i MAS napﬁ. na 16. KoÀském dni ve Slavo‰ovû a na Antonínském odpoledni v Luãním Chvojnû. 3. Den MAS se tentokrát bude konat v rámci Svatoanenské pouti ve Verneﬁicích
3. srpna. Zúãastníme se v Praze v˘stavy zamûﬁené na ob-

V˘stup na Gottesberg.
MAS LABSKÉ SKÁLY

●

2 / 2013

Náv‰tûva zvonice pﬁi b˘valém kostele v Merbolticích.
novu památek „Máme vybráno“. Stánek MAS s regionálními
produkty a propagaãními materiály náv‰tûvníci najdou dále
na v˘stavû Zemû Ïivitelka, na Tol‰tejnském Krasodûní, na
hradû Blansko a na Jílovsk˘ch slavnostech.
Od února 2013 probíhá projekt spolupráce s MAS ·luknovsko, zamûﬁen˘ na podporu cestovního ruchu v obou
MAS, na vytvoﬁení nabídek zamûﬁen˘ch na rodiny s dûtmi
a na propagaci obou regionÛ. V rámci projektu bude vytvoﬁena celá ﬁada propagaãních materiálÛ, které by mûly pomoci pﬁilákat dal‰í náv‰tûvníky do obou MAS (více informací
v samostatném ãlánku).
V rámci projektu „Za historií, kulturou a poznáním do vesnick˘ch kostelíkÛ“ jsme vydali ve spolupráci s OS Stﬁedohoﬁí sobû a mûstem Verneﬁice broÏurku o zaniklém poutním
místû na vrchu Gottesberg u Verneﬁic.
MAS navázala spolupráci s univerzitou UJEP v Ústí n. L.,
Pﬁírodovûdeckou fakultou. MAS vyuÏívá moÏnost nabízet
studentÛm témata na seminární nebo jiné práce t˘kající se
regionálního rozvoje, univerzita vyuÏívá zku‰enosti MAS
z praxe a moÏností podívat se „do terénu“. Dne 15. 5. 2013
se uskuteãnila pod vedením MAS LS exkurze studentÛ UJEP
studujících obor regionální rozvoj do obce Tisá. Studenti nav‰tívili místa realizace úspû‰n˘ch projektÛ. Starosta obce studenty poÏádal, aby pﬁispûli k tvorbû strategie rozvoje obce
Tisá a vyjádﬁili se, co se jim v obci líbí a co naopak nelíbí.
Rádi bychom uspoﬁádali semináﬁ pro v‰echny zájemce
o péãi o památky ve spolupráci s pracovníky Národního památkového ústavu v Ústí n. L. a restaurátorem, kter˘ by pﬁiblíÏil moÏnosti financování a kde by zájemci o tuto ãinnost získali
praktické návody a rady. Souãástí tohoto semináﬁe by mohla
b˘t i exkurze po zajímav˘ch památkách na na‰em území.

Postupnû pracujeme na soupisu
památek, vãetnû drobn˘ch památek
na území Mikroregionu Labské skály.
V loÀském i leto‰ním roce jsme spoleãnû se ãleny a pﬁíznivci MAS tvoﬁili
strategii rozvoje MAS na pﬁí‰tí programové období 2014 - 2020. Na toto
téma jsme uspoﬁádali dotazníkové
‰etﬁení a nûkolik workshopÛ, kde byly
postupnû získány názory aktivních lidí
z území a také byla novû se rodící
Strategie postupnû pﬁedstavena. SnaÏíme se spoleãnû co nejlépe naplánovat, kam má na‰e MAS dále smûﬁovat, priority a cíle jsme peãlivû zvaÏovali.
Na‰e MAS byla úspû‰ná také v získání grantÛ, a to na jiÏ zmiÀovan˘ projekt „Poznejme povûsti z mûsteãka
v údolí sov“, dále na projekt „Za historií,
kulturou a poznáním do vesnick˘ch
kostelíkÛ“, získali jsme také dotaci od
Ústeckého kraje na projekt „Rozvoj
MAS Labské skály“ ke spolufinancová-

Udûlení grantu ÚKN.
ní aktivit pﬁi tvorbû nové Strategie na
nadcházející období 2014-2020.
MAS Labské skály je velmi aktivní

Veletrh památek.

POVùSTI Z MùSTEâKA
V ÚDOLÍ SOV
Na tuto publikaci jsme náleÏitû py‰ní! Vydala ji na‰e
MAS, ilustrace malovaly dûti
z Jílového. V kníÏeãce jsou
sesbírány povûsti pﬁedev‰ím
z Jílového a okolí, ale nechybí ani ukázky povûstí z regionu MAS. Povûsti pﬁipravila
Petra Nedvûdová, které patﬁí
velk˘ dík za obûtavou realizaci celého projektu.

a za dobu svého pÛsobení v regionu
se podaﬁilo probudit spolkovou, komunitní ãinnost, motivovat obãany ke komunitní spolupráci a snaze zvelebovat
svoje okolí.
Co bude pﬁí‰tí rok, zatím nevíme
(kromû toho, Ïe MAS bude nadále poskytovat poradenství ÏadatelÛm k projektÛm), ale jedno je jisté: ukázali
jsme, Ïe metoda leader funguje, je pro
venkov prospû‰ná, a dûláme v‰e pro
to, abychom i v dal‰ích letech mohli
svému regionu prospût nejen pﬁidûlováním penûz na projekty, ale i zapojováním lidí do rÛzn˘ch forem spolupráce v jejich obcích. Na tomto místû bychom rádi podûkovali na‰im aktivním
obãanÛm, ãlenÛm MAS, kteﬁí se jiÏ
roky podílejí na pﬁipomínkování strategick˘ch dokumentÛ, zapojují se do
ãinnosti pracovních skupin apod., a to
v‰echno zcela nezi‰tnû.
Pokraãujeme tedy dál a doufáme, Ïe
se letos i v pﬁí‰tích letech podaﬁí
v na‰em regionu zase nûco opravit, pﬁinést nûco nového, zlep‰it propagaci,
zv˘‰it zájem a propojit aktivní lidi v regionu.

GOTTESBERG BOÎÍ VRCH U VERNE¤IC
Poslední z ﬁady broÏurek pojednávajících o zajímavém zaniklém
poutním místû nedaleko mûsteãka Verneﬁice. Vydala MAS Labské
skály ve spolupráci s obãansk˘m
sdruÏením
Stﬁedohoﬁí
sobû
a mûstem Verneﬁice. Kromû historie zaniklého poutního místa na
vrchu Gottesberg Vás broÏurka
seznámí i s povûstí, která se
k místu váÏe.
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MAS Labské skály a sousední MAS ·luknovsko
spolupracují v rámci projektu „Spoleãnû Bránou do âech“
Od února 2013 probíhá v obou MAS
spoleãn˘ projekt, kter˘ pﬁispívá k rozvoji cestovního ruchu v regionech sousedních MAS roz‰íﬁením nabídky akcí
a souãasnû propaguje oba regiony rÛzn˘mi zpÛsoby, a tak láká dal‰í náv‰tûvníky. Cílovou skupinou jsou pﬁedev‰ím
rodiny s dûtmi, ov‰em akce jsou organizované tak, aby se líbily úplnû
v‰em:).
Souãástí projektu jsou:
1) Hrané vystoupení ochotníkÛ a prohlídky na Jílovském a ·luknovském
zámku
2) Ukázky ﬁemesel na hradech Tol‰tejn
a Blansko
3) Propagaãní materiály o obou regionech (publikace a pracovní listy)
4) Putovní v˘stava partnersk˘ch MAS
(celkem 10 bannerÛ)
Informace a fotografie z území obou
partnersk˘ch MAS. Vystavení na
rÛzn˘ch místech: zámky, ‰koly, kulturní domy, kostely apod.
5) Zahajovací a závûreãn˘ workshop
k projektu
6) V˘mûnné exkurze pro rodiny s dûtmi
z obou regionÛ
a) Slavo‰ov a Blansko (pro zájemce
z regionu MAS ·luknovsko) 5. 5.
2013
b) ·luknov a okolí (pro zájemce
z regionu MAS Labské skály) 14.
7. 2013
c) Jílové a okolí (pro zájemce z regionu MAS ·luknovsko) 11. 8.
2013
d) Jiﬁetín pod Jedlovou (pro zájemce z regionu MAS Labské skály)
6. 10. 2013
7) Pracovní listy pro Z· (nauãnû zábavné kvízy, texty, hádanky aj.) se
zamûﬁením na území obou MAS
Pracovní listy - strany pro Ïáky Z·
s kvízy, kﬁíÏovkami, doplÀovaãkami
a texty o historii a souãasnosti MAS
Labské skály a MAS ·luknovsko,
pﬁizpÛsobené rÛznému vûku dûtí.
Budou slouÏit v rámci v˘uky na Z·
a zároveÀ jako propagace MAS.
Zahajovací workshop se konal na
zámku v Jílovém dne 22. 4. 2013. Nejprve byl pﬁedstaven projekt spolupráce
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a jeho cíle. Zahajovací workshop mûl
pﬁedev‰ím seznámit úãastníky (pﬁedev‰ím zástupce informaãních center
a podnikatelÛ v CR, kteﬁí nabízejí pobyty nebo jiné aktivity pro rodiny s dûtmi)
se zajímav˘mi inspirativními nabídkami
pro cestovní ruch t˘kající se obou regionÛ, s moÏnostmi doplnit nabídku o tzv.
taggové stezky a s nabídkami obou
zámkÛ zapojen˘ch do projektu. Obsahem workshopu bylo rovnûÏ pﬁedstavení jednoduchého návrhu „Vandrovní
hry“ pro rodiny s dûtmi, a prodiskutování podmínek jejího vyhlá‰ení spoleãnû
v obou MAS v hlavní turistické sezónû
2013.
Závûreãn˘ workshop ve Varnsdorfu
se bude vûnovat zhodnocení projektu
a vyuÏití pﬁipraven˘ch turistick˘ch nabídek pro rodiny s dûtmi. Souãástí bude
vyhlá‰ení vítûzÛ Vandrovní hry.
Exkurze na Slavo‰ov a Blansko se
uskuteãnila v nedûli 5. 5. 2013. Rodiny
s dûtmi (23 lidí) ze ·luknovska pﬁijely
nav‰tívit Ekofarmu NATURAL ve Slavo‰ovû, kde je k vidûní spousta zvíﬁat
(konû, kozy, ovce, lamy, p‰trosi, b˘ci, vietnamská prasátka, ale také rÛzná plemena slepic, baÏantÛ a pávi). Pestré zastoupení zvíﬁat nadchlo dûti i dospûlé,
vût‰inu zvíﬁátek lze krmit, nûkteré i pohladit. Farma funguje od r. 1990, od roku
2001 je ekologická. Zab˘vá se pastevním chovem skotu bez trÏní produkce
mléka, ovcí a koz rÛzn˘ch plemen
a chovem koní pro sportovní i rekreaãní
úãely. V rámci agroturistiky na farmû
vznikly ãtyﬁi nové pokoje s koupelnami,
tﬁi dvoulÛÏkové a jeden tﬁílÛÏkov˘.
Náv‰tûvníci se mohou obãerstvit

v klubové hospÛdce, o ãemÏ jsme se
mohli pﬁesvûdãit po prohlídce farmy. Po
obûdû si zájemci zajezdili na ponících
a pak uÏ jsme se pﬁesunuli pod hrad
Blansko.
Bûhem v˘stupu na Blansko dûti i dospûlí, na‰i hosté ze ·luknovska, poctivû
vynesli aÏ nahoru kameny na opravu
hradní zdi, které leÏí u cesty. V areálu
zﬁíceniny nás pﬁivítal Martin Jeníãek,
ãlen SdruÏení na záchranu hradu Blansko, které se o hrad spoleãnû s obcí Ryjice stará. Poutavû vyprávûl o historii
hradu i zajímavosti. Hrad vznikl kolem r.
1400, nejznámûj‰í majitelé byli Vartemberkové, od 17. století je hrad opu‰tûn
a rychle chátral. M. Jeníãek pozval
v‰echny úãastníky na Hvûzdicov˘ pochod na Blansko, kter˘ se bude konat
14. záﬁí 2013 a je rovnûÏ souãástí projektu spolupráce MAS. Poãasí nám
pﬁálo, proto se malí i velcí hosté mohli
neru‰enû vûnovat prozkoumávání zﬁíceniny - vyhlídky, studny, sklepa a hradních zdí. Exkurze se velmi vydaﬁila
a splnila svÛj cíl: rozhodnû jsme se postarali o v˘bornou propagaci dvou zajímav˘ch míst na‰eho regionu.
Divadelní vystoupení ochotníkÛ a prohlídky na ·luknovském zámku probûhly
o víkendu 25. a 26. kvûtna 2013.
âlenové Petrovického ochotnického
divadla rozproudili v sobotu náladu pohádkou „O stﬁíbrné rÛÏi“. Díky ní zavládla na ·luknovském zámku pravá
kvûtinová nálada, o ãemÏ svûdãí jména
pohádkov˘ch postav: kromû krále Hyacinta na zámek zavítala královna Hortenzie, princezna RÛÏiãka, zahradník
(Pokraãování na str. 5)

Zahajovací workshop.

(Dokonãení ze str. 4)
Petr Klíã, víla Primula, dûdeãek Tymián, babizna Divizna, dvorní dámy
Fuchsie a Bromélie ... Milou, veselou
pohádku napjatû sledovaly dûti s rodiãi
a v‰em se líbila. Dobro nakonec zvítûzilo nad zlem a v‰ichni si oddechli:).
V nedûli se pﬁedstavili ochotníci z divadelního souboru Skaláãek z Tisé v pohádce Zvíﬁátka a loupeÏnice. Pohádka
je plná písniãek a legrace, chvílemi panuje i napûtí. Koza, pejsek, koãka, kohout a úÏasné slepice spoleãnû s Honzou a loupeÏnicí Barborkou ukázali, Ïe
nûkdy vûci nejsou takové, jak se na
první pohled zdají. Veselá pohádka potû‰ila malé i velké náv‰tûvníky.
Poãasí nám moc nepﬁálo, byla zima
a pr‰elo, ale pﬁesto si náv‰tûvníci na‰li
cestu za pohádkami ze sousední MAS.
Odmûnou jim byly kromû pohádek
i prohlídky zámku s postavami v kost˘mech. Postav ‰lo na prohlídku hned
nûkolik, coÏ se líbilo hlavnû dûtem.
Ochotníci se s dûtmi vyfotili na památku, takÏe mají náv‰tûvníci hezkou
vzpomínku na tento víkend.
Tol‰tejnské slavnosti se nakonec
vzhledem k povodním nekonaly, tedy
ani ukázky ﬁemesel. Náhradní termín
bude v Jiﬁetínû pod Jedlovou 17. srpna
2013 v rámci Tol‰tejnského Krasodûní.
Díky tomuto projektu jsou jednak
propagovány regiony obou spﬁátelen˘ch MAS, jednak se zpestﬁila nabídka
akcí pro veﬁejnost. Spokojenost úãastníkÛ a náv‰tûvníkÛ akcí nám potvrzuje,
Ïe cíl projektu bude splnûn, protoÏe se
zvy‰uje zájem veﬁejnosti o regiony
MAS Labské skály a MAS ·luknovsko.

Ochotníci z Tisé

Petroviãtí ochotníci.

MAS Labské skály,
Mírové námûstí 280,
407 01 Jílové,
www.maslabskeskaly.cz
Ing. Eva ·ípová
e-mail:
esipova@seznam.cz,
tlf: 722 947 047
manaÏerka a pﬁedsedkynû MAS
Jiﬁina Bischoffiová
e-mail:
jirina.bischoffiova@seznam.cz,
tlf: 722 944 947
manaÏerka MAS

Exkurze na hrad Blansko.
NEJBLIÎ·Í AKCE V RÁMCI PROJEKTU SPOLUPRÁCE:
Datum
14. 7. 2013
14. 9. 2013
28.-29.9. 2013

Kde/ kam
·luknov, Lipová, Krásná Lípa
Hrad Blansko
zámek Jílové

Co
Exkurze pro rodiny s dûtmi z Labsk˘ch skal do ·luknovska
VII. Hvûzdicov˘ pochod na hrad Blansko
Hrané divadlo a prohlídky zámku s doprovodem v kost˘mech
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Komunitní zpracování strategie místního
rozvoje MAS na období 2014 - 2020
Tvorba strategie rozvoje je nároãn˘ a sloÏit˘ proces. Je tﬁeba zjistit
konkrétní potﬁeby jednotliv˘ch obcí a mûst na na‰em území.
K tomu je nezbytnû nutná spolupráce jak souãasn˘ch zastupitelstev,
tak veﬁejnosti, pﬁedstavitelÛ místních neziskov˘ch organizaci - hasiãÛ,
sportovcÛ, místních patriotÛ a v‰ech, kteﬁí mají o dûní ve své obci
zájem. SnaÏili jsme se takové lidi oslovit v kaÏdé obci (mûstû). Nûkde
se zapojilo opravdu hodnû respondentÛ, nûkde ménû. Hovoﬁili jsme
s lidmi na workshopech, kde jsme spoleãnû „skládali“ zásobníky projektÛ a diskutovali moÏnosti a nápady, kter˘ch se se‰lo opravdu
mnoho. ZdÛrazÀovali jsme, Ïe tato strategie není jen záleÏitostí volen˘ch zástupcÛ samosprávy, ale pﬁedev‰ím, Ïe chceme a potﬁebujeme,
aby se zapojilo co nejvíce lidí.
KaÏd˘ mohl pﬁijít s pﬁipomínkou, nápadem ãi názorem. Postupnû
jsme sestavili vizi budoucího smûﬁování rozvoje tak, jak vyplynula ze
v‰ech jednání.

Priority MAS Labské skály
Priorita A:

Rozvoj obcí, obãanské vybavenosti, zázemí pro obãany a sluÏeb, dopravní a technická infrastruktura

Cíle:

A1:
A2:

Obãanská vybavenost a sluÏby - ‰koly, budovy, zázemí pro spolky, sport, kultura,
zdravotnictví apod.
technická infrastruktura a veﬁejná prostranství

Priorita B:

Rozvoj cestovního ruchu a volnoãasov˘ch aktivit

Cíle:

B1:

Priorita C:

Zlep‰ování Ïivotního prostﬁedí, ochrana pﬁírody, zemûdûlství a péãe o krajinu

Cíle:

C1:
C2:

Priorita D:

Zachování a zhodnocení kulturního dûdictví venkova (péãe o kulturní památky i památky místního
v˘znamu, jejich vyuÏití a zhodnocení pro dal‰í generace)

Cíle:

D1:
D2:
D3:

Priorita E:

Podpora drobného podnikání na venkovû

Cíle:

E1:
E2:

Priorita F:

Rozvoj obãanské spoleãnosti, komunitní plánování

Cíle:

G1:

Priorita G:

Neinvestiãní projekty

Cíle:

F1:
F2:
F3:
F4:
F5:

MAS LABSKÉ SKÁLY

Cestovní ruch: ubytování, sport, agroturistika, multifunkãní objekty aj., nauãné stezky,
turistické trasy, cyklistické trasy, hippotrasy a jejich vybavení, turistické cíle (rozhledny) apod.

Ochrana pﬁírody, zlep‰ování ÎP (krajinné úpravy, vodní nádrÏe, vyuÏití OZE)
Zemûdûlství a péãe o krajinu (investice do Ïivoãi‰né i rostlinné v˘roby, investice do nov˘ch
produktÛ, stroje a zaﬁízení, v˘robní linky, obnova alejí a pÛvodních polních cest,
péãe o vodu v krajinû (potoky, rybníky))

Ochrana a péãe o památkovû chránûné objekty/ sochy aj.
Ochrana a péãe o objekty/ sochy aj., které nejsou evidovány jako památky
Zhodnocení kulturního dûdictví - muzea, expozice, sbírky pﬁedmûtÛ, tradice

Podpora rozvoje sluÏeb v obcích
Podpora mal˘ch v˘robcÛ (minipivovary, ﬁemeslné dílny, tradiãní ﬁemesla apod.)

Workshopy, semináﬁe, ‰kolení, kulaté stoly, pﬁíp. tematické exkurze aj. spojené s komunitním
plánováním

Poﬁádání jarmarkÛ, slavností apod.
Poﬁádání sportovních, kulturních a spoleãensk˘ch akcí
Propagaãní materiály, broÏury, DVD,...
Odborné studie a dokumentace (pasportizace sakrálních staveb a památek, podstávkov˘ch
domÛ, objektÛ vhodn˘ch k opravû z PRV,... plus akãní plány a strategie rozvoje obcí apod.
Projekty na zv˘‰ení informovanosti a vzdûlávání (obecní televize, rozhlas, informaãní
semináﬁe, workshopy apod.) a jiné workshopy a semináﬁe; tematické exkurze
(napﬁ. za úspû‰n˘mi projekty, rozvoj cest. ruchu apod.)

●
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Pﬁedstavujeme aktivní skupiny lidí na území Labsk˘ch skal - I. díl
SDRUÎENÍ RODIâÒ
A P¤ÁTEL DùTÍ V TISÉ
Obãanské sdruÏení vzniklo v roce 2009 a má za sebou
ﬁadu projektÛ a akcí. V poslední dobû vznikl partnersk˘ projekt „Historick˘ prÛvodce obce Tisá“, kter˘ chceme pﬁedstavit.
Jedineãná, mohutná, charakteristická hradba ãern˘ch vûÏí
Tisk˘ch skal tyãící se nad obcí Tisá je nûm˘m, vûãn˘m úãastníkem a svûdkem v‰eho dûní a událostí, které se po staletí
a generace v údolíãku pod nimi odehrávají. A stejnû tak, jako
se celé údolí zalije sluneãními paprsky nebo se zatopí mlhou,
stejnû taková je i historie obce a jejích obyvatel. Nalezneme
v ní období rozkvûtu, rozvoje a klidu, ale i léta pochmurná
a neklidná.
Ve snaze pﬁiblíÏit tyto skuteãnosti a souvislosti tûm, kteﬁí si
Tisou vybrali jako svÛj domov, jejich dûtem i mnoh˘m náv‰tûvníkÛm obce, vznikl Historick˘ prÛvodce obce Tisá.
Tento prÛvodce prostﬁednictvím devíti panelÛ, které lemují
cestu od kostela sv. Anny k pomníku padl˘m v 1. svûtové
válce, mapuje nejstar‰í dochované skuteãnosti o tvrzi Schönstein, pﬁedchÛdci obce, a vlastní historii Tisé. Dva panely popisují události 20. století - období roku 1938 a pováleãnou
historii obce. Souãástí tohoto prÛvodce jsou samozﬁejmû
i panely o prÛmyslové v˘robû v Tisé, vûnovány jsou zejména
historii v˘roby knoflíkÛ a dva panely mapují historii lezení
v Tisé. Poslední panel je pak vûnován kulturním a historick˘m
památkám obce. Panely jsou doplnûny ﬁadou dobov˘ch dokumentÛ, fotografií a artefaktÛ.
Cel˘ projekt vznikl za podpory Obecního úﬁadu v Tisé,
SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel dûtí v Tisé, spoleãnosti BFHM, s.r.o.
a Muzea mûsta Ústí nad Labem. Na pﬁípravû jednotliv˘ch
témat se podíleli historici a památkáﬁi Mgr. AlÏbûta Kratochvílová (historie obce a památky), PaedDr. Jan Havel (Tisá a rok
1938), Mgr. Jiﬁí ¤ehák (pováleãná historie), znalci, badatelé
a nad‰enci Ivo Tomá‰ (historie knoflíkáﬁského prÛmyslu)
a Gerhard Tschunko (historie lezení). Materiály pak do nûmeckého jazyka pﬁeloÏili Jiﬁí Kemr a Gerhard Tschunko.

Autoﬁi projektu, zleva: Jiﬁí ¤ehák, Jan Havel, Radim Bzura,
Tomá‰ Kratochvíl, AlÏbûta Kratochvílová, Jiﬁí Kemr, Gerhard
Tschunko.

Slavnostní vernisáÏ Historického prÛvodce za úãasti podporovatelÛ, autorÛ a obyvatel Tisé se uskuteãnila 20. dubna
2013.
První ãást projektu vznikla díky sponzorsk˘m darÛm a nezi‰tné úãasti v‰ech autorÛ. Obãanskému sdruÏení se dále podaﬁilo uspût v grantu vypsaném Ústeckou komunitní nadací
podporovaném spoleãností Centropol a.s. na aktivity spojené s pokraãováním projektu. V prÛbûhu podzimu bude veﬁejnost pozvána na pﬁedná‰ky k jednotliv˘m tématÛm historického prÛvodce obce Tisá.
PrÛvodce je téÏ k dispozici na webov˘ch stránkách obce
a obãanského sdruÏení http://www.ostisa.cz

PETROVICK¯ SPOLEK PRO OBNOVU
A ZACHOVÁNÍ TRADIC

Otevírání muzea.
Petrovick˘ spolek byl oficiálnû zaregistrován v roce 2009,
ale neformálnû existoval jiÏ nûkolik let pﬁed tím. Spolek také
zorganizoval a organizuje celou ﬁadu akcí, nûkteré z nich uÏ
se staly tradicí. Nûkteﬁí ãlenové spolku jsou zároveÀ ãleny
Petrovického ochotnického divadla, jejichÏ hry a pohádky
baví nejen Petrovické, ale i ‰iroké okolí. Ochotníci vystupovali napﬁ. na hradu Blansko, v Luãním Chvojnû, v kvûtnu se
pﬁedstavili v sousední MAS ·luknovsko na ·luknovském
zámku.
âlenové Petrovického spolku uÏ mají za sebou spoustu vydaﬁen˘ch akcí a i v pﬁí‰tích letech se jistû postarají o zpestﬁení kulturního dûní na Petrovicku. Ve zpravodaji chceme
pﬁedstavit projekt, na kterém se spolek podílí jako partner.
Jedná se o jednu z aktivit na záchranu a vyuÏití petrovického
kostela. Z podnûtu J. F. Teistera, ﬁídícího uãitele místní ‰koly,
vzniklo v prostorách b˘valé sakristie a oratoﬁe kostela sv. Mikulá‰e Petrovické muzeum. Projekt za‰títila obec Petrovice,
která poÏádala o dotaci na spolufinancování projektu z Programu rozvoje venkova, Osa IV. Leader v 9. V˘zvû MAS Labské skály. Partnery tohoto projektu jsou tedy obec, Petrovick˘ spolek o.s. a místní Základní ‰kola.
Dne 29. 6. 2013 bylo muzeum slavnostnû otevﬁeno a mohli
si ho prohlédnout první náv‰tûvníci. Otevírací doba muzea
bude zveﬁejnûna na stránkách obce Petrovice www.obecpetrovice.cz.
MAS LABSKÉ SKÁLY
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Letní a podzimní akce na území MAS Labské skály nahlá‰ené ke dni
uzávûrky Zpravodaje (aktuální info na webov˘ch stránkách MAS)
Datum
Kde
27. 7. 2013
3. 8. 2013
3. 8. 2013
31. 8. 2013
31. 8. 2013
7.9.2013
14. 9. 2013
20.-22. 9. 2013
28.-29. 9. 2013
29. 9. 2013

Co
Malá VeleÀ - Jedlka
Jílové
Verneﬁice
Petrovice
Chuderov a Chuderovec
Velké Chvojno
hrad Blansko
Jílové
zámek Jílové
Petrovice

Anenská pouÈ
Léto s písniãkou - folk a country fesÈáãek na zámecké louce
Anenská pouÈ a 3. Den MAS
Sena 2013
665 let od zaloÏení Chuderova a Chuderovce
Oslavy 135 v˘roãí hasiãÛ ve Velkém Chvojnû
VII. Hvûzdicov˘ pochod na hrad Blansko
Jílovské slavnosti
Hrané divadlo a prohlídky zámku s doprovodem v kost˘mech
Po stopách zvûdÛ kníÏete Sobûslava

Ukázka realizovan˘ch projektÛ z PRV Osa IV. Leader

Náves Arnultovice.

Nová knihovna v Libouchci.

Opravená historická zbrojnice Tisá.

Petrovické muzeum.

ZPRAVODAJ MAS LABSKÉ SKÁLY • Vydala MAS Labské skály v rámci projektu Realizace SPL „Labské skály hrají PRIM“ • Náklad tohoto
vydání je 3000 ks. • V˘tisk zdarma. • Distribuce: ãlenové MAS Labské skály • www.tiskrychle.cz • Registrováno MVâR ev.ãíslo MK âR 19692.

