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Ve výzvě č. 7 budou podpořeny projekty
v následujících oblastech - Vybavenost pro
rozvoj lidských zdrojů, volný čas a zajištění sociálních potřeb a dále - Péče o kulturní dědictví Českého středohoří. Také se můžete podívat na naše nové webové stránky, které se aktuálně snažíme vylepšovat naplňovat zajímavými informacemi. Budeme si moci najít aktuální informace o akcích, které se konají
v našem regionu, ale nově například také vkládáme dotační kalendář, kde budou uveřejňovány aktuální výzvy pro žadatele od různých
poskytovatelů.
Mgr. Petr Panaš
předseda SR MAS
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Z činnosti vyjednávacího týmu NS MAS v r. 2012
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Valná hromada v Rumburku schválila 15. března 2012
svým usnesením směr vyjednávání k naplnění cíle zajištění aplikace metody LEADER
v co největším množství operačních programů. Výbor NS
MAS ČR vytipoval a následně
najal na základě smlouvy
o dílo na pozici koordinátora
vyjednávacího týmu Václava
Pošmurného, který má za sebou praxi v Posázaví o.p.s.
i v oblasti přípravy dotačních
programů v letech 2004
a 2007.
V roce 2012 se podařilo
díky intenzivní práci etablovat
NS MAS ČR jako důležitého
hráče v oblasti venkovského
prostoru, a to především díky
intenzivní prezentaci výsledků
práce MAS v rámci implementační struktury Programu rozvoje venkova ČR. Důležitou
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Aktuality:
Časový harmonogram
7.výzvy
Občanské sdružení
Místní akční skupina
České středohoří
Ploskovice 50
411 42 Ploskovice
Tel.: +420 417 639 613
Mob.: +420 724 134 539
E-mail: mascs@tiscali.cz
Web: www.mascs.cz
www.mascs.cz

Pokud se mám zmínit o podstatných událostech, které nastaly
od vydání minulého
zpravodaje, tak se určitě jedná o vstup nových členů do MAS
Českého
středohoří.
Zároveň s tím došlo
k rozšíření území o nově přistoupivší město Terezín a obec Vrbice.
Bylo ukončeno hodnocení projektů podaných
do 6. výzvy žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR a od 3.4. nás čeká výzva další.

aktivitou vyjednávacího týmu
NS MAS je komunikace se
zastřešujícími organizacemi,
které hájí zájmy venkova
v oblasti veřejné správy, podnikatelů a neziskových organizací, a snaha o vzájemnou
koordinaci postupů při jednáních o budoucím programovém období. Výsledkem jsou
dvě podepsaná memoranda –
první s organizacemi zastupujícími veřejnou správu a druhé
se zástupci nezemědělských
podnikatelů. Připravováno je
memorandum s církevními
organizacemi.
V hlavní oblasti aktivit se
podařilo zařadit informace
o metodě LEADER a jejího
využití prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje do klíčového dokumentu
pro přípravu operačních programů schváleného Vládou ČR

28. 11. 2012 s názvem
„Podklad pro přípravu Dohody
o partnerství pro programové
období 2014–2020 – Vymezení programů a další postup
při přípravě České republiky
pro efektivní čerpání fondů
Společného strategického
rámce“. Zde je především
řečeno, že MAS založeným za
účelem naplňování metody
LEADER bude poskytnut prostor v územní složce operačních programů, tedy nad rámec stávajícího Programu
rozvoje venkova ČR. V rozvoji
venkova budou hrát specifickou a významnější roli než
nyní sdružení založená za účelem principu uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje – tedy MAS.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Pokračování strana 2

MAS České středohoří
Pokračování ze strany 1

Ve spolupráci se Svazem měst
a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR bylo docíleno dohody, že obce
budou hrát klíčovou roli při schvalování
strategií MAS zejména z pohledu zajištění aktivit v samosprávné působnosti
daných zákonem o obcích. Dále dokument stanovuje, že na rozdíl od předem
stanoveného minimálního podílu pro
PRV (5 %) se u ostatních operačních
programů bude o zastoupení komunitně vedeného rozvoje rozhodovat na
národní úrovni při tvorbě operačních
programů na partnerské bázi. Na straně 49 se pak dočteme, že MAS posílí
svůj vliv na rozvoj venkovského prostoru, nově dostanou také větší prostor při
realizaci projektů všech OP na regionálním základě. Stanou se součástí celého
procesu implementace OP od přípravy
a programování přes monitorování až
po hodnocení. Výše citovaný dokument
na straně 51 zdůrazňuje, že na rozdíl

od současného omezeného využití metody LEADER jen v Programu rozvoje
venkova dává Evropská komise možnost ji využít pro všechny programy financované z fondů Společného strategického rámce. Národní orgán pro koordinaci při MMR bude prosazovat podstatně širší aplikaci integrovaných přístupů, než jak je tato problematika vymezena v návrzích evropských nařízení.
Jedním z důvodů je zkušenost s implementací integrovaných plánů rozvoje
měst i možnost využít poznatků stávající aplikace metody LEADER. Důležitý je
také vymezený směr na straně 67, tedy
že v místním rozvoji se má větší prostor
vymezit místním akčním skupinám
a integrovaným strategiím místního
rozvoje.
Zástupci NS MAS ČR jsou na základě realizace úkolů nastavených v citovaném dokumentu nominováni do Řídících výborů jednotlivých operačních
programů. Zároveň jsou odborníci
z členských MAS obsazováni do Pracov-

ních skupin OP, které budou připravovat jednotlivé Prioritní osy operačních
programů.
Lze tedy konstatovat, že se podařilo
za uplynulé období splnit valnou hromadou daný úkol a do maxima připravovaných a dostupných dokumentů a postupů aplikovat metodu LEADER. Celý proces přípravy plánovacího období 2014–
2020 je ve své polovině a bude záležet
na aktivitě NS MAS v roce 2013, jakou
pozici budou MAS mít v rámci implementační struktury operačních programů. Ve velké míře to bude záležet také
na spolupráci s partnery z venkovského
prostoru. MAS se účastní přípravy
všech operačních programů, které mají
dopad na regiony, jsou členy řídících
výborů i prioritních pracovních skupin.
Do jaké míry se podaří dosavadní úspěchy proměnit v alokace finančních prostředků v jednotlivých operačních programech, uvidíme na konci roku 2013.
Ing. Bohumír Jasanský
Ředitel MAS ČS

Předběžný časový harmonogram 7. výzva 2013 - (vyhlášené Fiche 1 a 3)
3.4.
12. - 25. 4.
26.4. - 3.5.
3.5.
16.5.
28.5.
30.5.
5.-11.6.

Vyhlášení výzvy
Konzultace žadatelů
Příjem žádostí
Ukončení příjmu žádostí
Programový výbor - určení hodnotitelů
Zasedání výběrové komise - hodnocení
Zasedání programového výboru - schválení projektů k předložení na SZIF
Předložení projektů na SZIF

Výzkum v MAS České středohoří
V letošním a částečně i v příštím roce bude na území
MAS České středohoří probíhat projekt na podporu vhodných výsadeb zeleně v malých obcích. Projekt, který se nazývá „Lokální identita zeleně venkovských sídel“ zaštiťuje výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, který sídlí v Průhonicích. Dalšími partnery projektu jsou
Univerzita Karlova v Praze a Mendelova univerzita v Brně.
Projekt financuje ministerstvo zemědělství v rámci Národní
zemědělské agentury pro zemědělský výzkum.
Účelem projektu je dosažení vyšší úrovně harmonizace
krajiny a lidských sídel menšího vesnického charakteru. Mimo vlastní architekturu staveb je právě zeleň tím klíčovým
nástrojem, který dokáže rozhodnout o zapojení do okolí.
Bohužel jsou často výsadby stromů, keřů a květin na okraji
zájmů. Na mnoha venkovských návsích, veřejných prostorech, okolí kapliček a dalších je zeleň pouze výplní, která má
www.mascs.cz

zakrýt nepěkná místa
a nefunkční plochy.
Mnohdy
je
to
z důvodů, že není jasné, co kde a kam sázet, kde to koupit
a právě toto má náš
projekt pomoci vyjasnit. Každá náves je jedinečné místo,
které by mělo mít vlastní identitu a tu můžeme vhodnou výsadbou dřevin a květin podpořit.
Tento projekt se snaží nalézt to co je v oblasti přirozené
a pro ni typické co se zeleně týče. Projekt se soustřeďuje na
výsadby uvnitř i vně vesnic. Týmy odborníků se zaměřují
zejména na významné krajinné prvky, jako jsou remízy, stromořadí, solitérní stromy aj. Obzvláště cenné jsou zejména
staré vysokokmenné sady s ovocnými stromy starých ovoc2

MAS České středohoří - z regionu
ných dřevin. Stejně
tak jsou velice hodnotné i mohutné kmeny
ostatních stromů jako
(např. duby, buky, lípy
a javory), které jsou
ne vždy chráněny jako
památné stromy. Pro
tento výzkum jsou
důležité také trvalky, které se zachovaly na zahradách a
předzahrádkách po desetiletí, tj. „dědily“ se spolu se zahradou a jsou její nedílnou součástí. V rámci projektu budou
realizovány ukázkové výsadby a úpravy, které respektují
místní charakter a krajinu.
Cílem projektu je jasně a srozumitelně říci, které dřeviny
a byliny do vesnic a do krajiny Českého středohoří patří
a zamezit tak výsadbám exoticky vyhlížejících nebo po statisících sázených dřevin, které známe ze všech koutů republiky a Evropy. Krajina Českého středohoří by tak mohla ještě

lépe ukázat svou jedinečnost a být více atraktivní pro obyvatele i návštěvníky, kteří zde harmonickou krajinu hledají
a užívají.
Rádi budeme spolupracovat se všemi lidmi, kteří mají
o krajinu a podobu vesnice zájem ať již jsou to jednotlivci,
sdružení, spolky či jiné organizace. Pokud máte zájem o spolupráci, prosím napište nám.
Pokud víte o zajímavých dřevinách
či bylinách, máte na zahradě prastaré výsadby trvalek po babičce či
byste nám chtěli dát nějaký zajímavý tip, obraťte se prosím na koordinátora projektu Adama Baroše
(baros@vukoz.cz).

ing. Adam Baroš, VÚKOZ, v.v.i.

Co když s dětmi čerti šijí

Původně jste se tu měli dočíst
o všem, co se dá v Bráně do Čech prožít
s dětmi. děti. Jenomže… na to by bylo
zapotřebí celé zvláštní číslo! A tak
o kousek dál najdete povídání o zoologických zahradách, o Kamencovém
jezeře, o dromech v Mostě – a článek,
který zrovna čtete, vás nejdřív letem
světem namlsá a natěší a pak vás zavede do nevšedního muzea, které by bez
dětí snad nemělo ani smysl. A příště
budeme v cestě po dětských rájích pokračovat.
Na cokoli máte náladu

www.mascs.cz

Takže, kam se vydat… Mají vaše děti
rády zvířata a v zoologických už byly?
Hm – tak to bychom tu měli například
Zoocentrum v Srdově u Úštěka, kde se
věnují hlavně spárkaté zvěři a děti si tu
můžou pohladit třeba muflona, jelena
nebo srnku – a za rohlík od nich možná
dostanou i pusu. Anebo do Obory Mstišov u Dubí u Teplic, kde je pohyb mezi
domácími i divokými zvířaty podobně
přirozený. A co koně? Rády vaše děti
koně? Tak to budete mít honičku –
čekají vás snad všechny druhy ježdění
třeba na Farmě Třebušín – Zababeč
u Litoměřic, na Ekofarmě Babiny u Ústí
nad Labem, v JV Ranči České Švýcarsko v Rybništi u Krásné Lípy,
v Kamenné stáji Čeřeniště, nebo na
Ekofarmě v Klínech, kde nádavkem
můžete zajít i do Centra zapomenutých
krušnohorských řemesel a naučit se
kupříkladu zpracovávat ovčí vlnu, příst
na kolovrátku, vyrábět svíčky ze včelího
vosku, plést košíky, paličkovat, péct
chleba nebo udělat sýr… Anebo jste
spíš na dovádění ve vodě? Tak to vás
bude zajímat některý z aquaparků –
v Děčíně, Teplicích (oba s termální vodou), v Klášterci (se superdlouhým tobogánem), případně legendární termální koupaliště v Brné u Ústí, Na Sladovce
v Benešově nad Ploučnicí, nebo to

s minerální vodou v Duchcově, či některé z přírodních koupadel – vodní nádrž
Barbora u Teplic nebo už zmíněný
„Kamenčák“ u Chomutova… Přidejme
ojedinělou Galerii kraslic v Libotenicích
u Litoměřic, kde vám kraslice nejen
ukážou, ale naučí vás je zdobit, nebo
Zubrnický skanzen, kde se krom úžasného zážitku v historické vesnici
s expozicí staré školy můžete projet
i mašinkou jako z pohádek pana Zababy a přehršel akcí pro děti, které připravují hrady a zámky, skvělý interaktivní
zážitek v Domě Českosaského Švýcarska v Krásné Lípě... A to jsme ještě nezmínili to nejkrásnější – výpravy, procházky a túry do přírody, naučné stezky,
skalní města... Tak co? Namlsáni? Kdo
není – toho ať vezme čert!
Jaroslav Stejný
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MAS České středohoří — členové a jejich aktivity

Ekologie a poznávání přírody s Rodinným centrem Mozaika
Rodinné centrum Mozaika působí v Lovosicích, Malých
Žernosekách a Třebenicích. Centrum nabízí zejména volnočasové aktivity, poradenské služby pro rodiny s dětmi předškolního věku, včetně rodin s dětmi s postižením.
V roce 2011 organizace začala realizovat aktivity
v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. V minulém
roce v rámci projektu Sejdeme se v sadu, podpořeného
z Programu rozvoje venkova, centrum Mozaika v Malých
Žernosekách vytvořilo ojedinělý ekologický areál, který na
místě starého ovocného sadu nabízí prostor pro realizaci
terénních environmentálních programů pro děti MŠ, ZŠ
a rodiny s dětmi.
V rámci areálu byla vybudována mini naučná stezka seznamující zejména děti hravou a interaktivní formou se vče-

lařením, chovem některých hospodářských zvířat,
pěstováním ovocných stromů, bylin či se zásadami
správného kompostování.
V areálu již proběhlo
několik akcí, jak pro rodiny
s dětmi, tak pro děti
z nedaleké MŠ. Od dubna
zde budou pravidelně probíhat programy pro žáky 1. stupně
ZŠ a děti z MŠ. Slavnostní otevření areálu je plánováno na
začátek tohoto měsíce.
Helena Mourečková,
koordinátorka projektu, Mozaika o.s.

Oprava hasičské zbrojnice Těchobuzice
ské zbrojnice a vybavení její klubovny.
Náš projekt byl vybrán a obec na základě výběrového řízení zahájila na podzim
opravu hasičské zbrojnice, která je viditelná ihned při příjezdu do naší místní
části Těchobuzice. Můžete sami porovnat rozdílný pohled na obec. Rok předtím jsme rekonstruovali střešní krytinu,
takže budova i okolí vypadá upraveně. místit, protože nějaký dobrák nám konVyužili jsme přítomnosti stavební firmy tejner s papírem před dvěma lety zapáV rámci 5. výzvy MAS České středo- a na obecní náklady jsme vybudovali lil.
Věra Petrů
hoří jsme z opatření Občanské vybavení stání pro kontejnery naproti budově.
starostka
a služby podali žádost na fasádu hasič- Kontejnery jsme byli nuceni takto pře-

Prackovice i Litochovice šetří náklady za veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení v Prackovicích a Litochovicích nad Labem donedávna bylo celkově již mnoho let po výslužbě, kromě několika málo “nově” doplněných lamp. Vzhledem
k energetické a technické náročnosti provozu této soustavy
se s příchodem nových úsporných technologií zastupitelstvo
rozhodlo ke kroku kompletní výměny svítidel v obou obcích.
Z finančních důvodů celou akcí rozdělilo na tři dílčí kroky,
z nichž byl realizován zatím pouze krok první - výměna hlavních 138 stávajících svítidel, následovat bude výměna 14
stávajících svítidel v okrajových částech obce a doplnění 12
chybějících světel v nově vytvořené
zástavbě. Pro malou obce se zátěžemi z minulých let a rozpočtem
dostačujícím sotva na provoz, se
zastupitelstvo rozhodlo přijmout
výzvu a vyzkoušet nové moderní
LED technologie, kterých je však
na trhu v současné době nepřeberné množství v rozličné kvalitě,
vlastnostech a cenovém rozpětí.
Po téměř ročním zkoumání trhu,
jednáních s dodavateli, propočítáwww.mascs.cz

vání návratností, testování kvality,
získávání zkušeností
z míst,
kde již tato světla fungují
i na
základě fyzických návštěv takových
obcí, se Prackovičtí nakonec rozhodli pro technologii GYLED. Jedná
se o mikročipová LED svítidla, přičemž v těchto podmínkách byla
využita převážně 20W, místy několik 40W svítidel. Společnost, která
vzešla z výběrového řízení nainstalovala vše během 2 týdnů. Světlo je to jiné, ale pro naše venkovské podmínky výborné a s úsporou 70% dosavadních
nákladů na provoz VO Prackovice výhledově ušetří až 180
tisíc ročně. Další krok výměny 14 ks svítidel v okrajových
částech obcí by Prackovice rády realizovaly v rámci projektu
podaného do 7.výzvy MAS České středohoří. Přijeďte se k
nám na naše nová světla podívat. Jste srdečně zváni.
Mgr. Andrea Svobodová Křešová
Starostka obce
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MAS České středohoří — z regionu

PIK-ART se představuje
Psal se rok 1996 a tehdejší kulturní
život v městečku Úštěk byl minimální.
Myšlenka založit ochotnické divadlo
vyčpěla z piva v jedné malé hospůdce
během jednoho sychravého listopadového dne. Avšak nezůstalo jen u divadla. Během 16 let se činnost rozrostla o
další aktivity. Spoluzakladatelka Gabriela Nogová popisuje příběh svého tvůrčího spolku Pik-Art.
Ochotnické divadlo už mělo v Úštěku jakousi tradici. V 80. letech zde kromě jiného hrával dětský soubor Chmeláček. Proto se někteří starousedlíci při vzpomínce na tehdejší divadelní snahy svého mládí rozhodli znovu
zapojit do hraní, když jsme přišli s naším novým ochotnickým souborem
Pikart. Název vznikl téměř současně se
založením, a to podle Pikartské věže,
která je v Úštěku jednou z navštěvovaných památek. Bohužel rok od založení
divadla tragicky zemřela Dana Kučerová, jedna ze zakládajících členek souboru. Divadlo ale již dokázalo jít dál svou
vlastní cestou.
Herci se od té doby scházeli jednou
týdně, kde se dalo: v budově Českobratrské církve, v Domě dětí a mládeže,
Kulturním domě, kině nebo hospůdce.
Naším prvním divadelním počinem byla
pohádka od Hanse Christiana Andersena Pasáček vepřů, kterou režírovala
důchodkyně Blažena Hofmanová. Hra
přilákala přes 200 diváků. Kulisy, kostýmy, plakáty - vše jsme dělali doma na
koleně a sousedé nám dokonce nosili
své staré šaty, klobouky a boty. Bylo to
pro nás velmi dojemné.
Ženy v mužských rolích
Průměrně nás bývá kolem deseti
hereček a herců. Většinu z nás převážnou dobu tvořily ženy, takže jsme se
často převlékaly do mužských šatů
a v některý ch hrách, zvl áště
v Záskoku od autorů Járy Cimrmana,

vznikaly velmi komické situace –
já sama jsem hrála Vavrocha, který je
v původní verzi muž a navíc ráčkuje.
Ještě měsíc po odehrání mi trvalo, než
jsem přestala mluvit hlubokým hlasem.
I spolupráce s dalšími soubory jsme
byli nakloněni. V některých pohádkách
účinkovali i děti z místního turistického
oddílu TOM Bobři. Hry jsme představili
nejen v běžných kamenných divadlech
a kulturních domech v Česku, ale také
na přehlídkách, festivalech a různých

slavnostech.
V režii našeho souboru se vystřídalo
několik režisérů, nejoblíbenějším byl
malíř Jiří Ryvola. I já sama jsem několik
let vedla režii, které jsem se nejdříve
obávala a dělala ji jen proto, aby se
vůbec hrálo, ale nakonec mě postupem
času začala bavit a s ní i psaní scénářů
divadlu přímo na míru.
Po právní změně v roce 2004 na
občanské sdružení PIK-ART jsme začali
pracovat více „multimediálně“ a tím
jsme přidali několik dalších, občas
i nedivadelních akcí. Každoročně pořádáme Mikulášskou nadílku, která se
odehrává venku a sjíždějí se na ni děti
a rodiče nejen z blízkého okolí, ale
z téměř celých severních Čech. Pravidelně uskutečňujeme Královský průvod
na vinobraní ve Velkých Žernosekách,
účinkujeme na slavnostech piva a dokonce se pouštíme do tanečních,
ovšem stále divadelně pojatých vystoupení. Některým z nás se podařilo prokázat své nadání i ve filmech a reklamách
– za všechny zmíním Durch diese Nacht

sehe ich keinen einzigen Stern, Franz
Kafka, Lidice a Chips.
Pestrost nadevše
Tím to ovšem nekončí, naše činnost
je ještě o něco pestřejší. Sami také dáváme prostor začínajícím tvůrcům
všech možných žánrů prostřednictvím
kulturních večerů Fimfara v bývalé
úštěcké faře. Tím tu mohou svá díla
vystavovat známí i začínající umělci,
cestovatelé přednášet o svém putování,
sběratelé se chlubit svými sbírkami
a muzikanti z širokého okolí potěšit
rozličnou hudbou. V neposlední řadě
myslíme i na potřebné. Prostřednictvím
benefičního festivalu Hradní hrátky, na
němž vystupuje několik divadel a muzikantů z celého Česka, sbíráme peníze
pro lidi a zvířata v nouzi.
Prostředí v souboru bylo vždycky
kamarádské. Někdy převládá i anarchie, ale když jde do tuhého, všichni
zaberou. Herce stále přibíráme. Každý
nově příchozí hned mezi dveřmi hlásí,
že je trémista, že by raději dělal kulisáka. Tak ho většinou uklidňujeme, že
trému máme pořád a všichni. Obsazení
se v průběhu let samozřejmě několikrát
změnilo - někdo zemřel, odstěhoval se,
porodil a zase se vrátil…
Dosud jsme nastudovali 19 divadelních her. Také máme svou původní tvorbu: hry Nedonošenec, Co se děje v trávě a nyní aktuální Superman přijede ve
22:37 jsou zářným příkladem. Hry vybíráme podle klíče „nevyzkoušený žánr“.
Zkoušet nevyzkoušené nás baví nejvíce,
protože se nám tím otvírají nové zkušenosti a zážitky. A to nás drží nad vodou
a pohromadě už celých 16 let.
Gabriela Nogová
je jednou ze dvou zakladatelek
ochotnického divadla Pikart
Copyright: Goethe-Institut Praha

Akce v Úštěku pro rok 2013
30.3.2013 - Úštěcké velikonoce (13.ročník )
12.7. - 13.7.2013 - Piráti na jezeře (15.ročník)
17.8.2013 - Historický jarmark (16.ročník)
13.9.2013 - Běh po Úštěckých schodech (3.ročník)
www.mascs.cz

5.10.2013 - Běh kolem jezera Chmelař (32.ročník)
28.10.2013 - Den českých řemesel (4.ročník)
29.11.2013 - Posezení s vánočkou (2.ročník)
14.12.2013 - Úštěcký advent (13.ročník)
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Litochovičtí mají obnovenou tělocvičnu a opravené klubovny pro Veverčata!

Sen mnoha vedoucích spolků v Litochovicích se naplnil: dotace získaná
z MAS České středohoří napomohla
zprovoznění tělocvičny a kluboven turistického oddílu Veverčata i prostor místní lidové knihovny a kluboven pro rybáře a další zájmová sdružení v obci Litochovice nad Labem, která je místní částí obce Prackovice nad Labem.
Objekt kulturního domu v Litochovicích nad Labem je historickou budovou,
která v dávných dobách fungovala jako
hostinec s tanečním sálem. V přízemí
budovy se nacházelo zázemí, které bylo
postupem času v dobách poválečných
využíváno jako klubovny a zasedací
místnosti. Bohužel, v průběhu dlouhých
let se na investování do těchto prostor
jaksi pozapomnělo a nejméně dvacet
posledních let toto místo doslova chátralo. Současné vedení obce podporuje
rozkvět komunitního života, vzdělávání

Obec si je plně vědoma toho, že pro
udržení obyvatel na venkově je důležitý
upřímný vztah a pevné kořeny ke svému bydlišti, který se nejpevněji tvoří
právě v dětských letech. Škola v Prackovicích nad Labem byla v minulosti
z finančních důvodů a dočasného nedostatku dětí uzavřena, a proto je základem pro další smysluplné žití v našich
obcích právě podpora zájmových spolků
a dětských oddílů různého zaměření.
Zároveň si plně uvědomujeme, že bez
práce dobrovolníků je komunitní, zájmový a společenský život na obci téměř
nemožný. Pokladem pak pro každou

obec je pak hrstka dobrovolníků, kteří
práci pro mládež a zájmové skupiny
mají jako srdeční záležitost, kteří přistupují ke své práci jako k životnímu poslání a předávají dál to nejlepší, co se během svého života naučili. Krom skutečnosti, že se prostory pro práci kroužků a
zájmových skupin v Litochovicích nacházely v opravdu žalostném stavu,
vedení obce se o rekonstrukci prostor
kulturního domu
v Litochovicích nad
Labem intenzivně zasadilo i proto, aby
úpravou prostor vyjádřilo své poděkování vedoucím pracovníkům - vedoucím
turistického
kroužku
Veverčata,
p.Bernáškové
a Polákové, vedoua smysluplných mimoškolních aktivit, címu rybářům p.Blažejovi a dalším akkteré byly v minulých letech dlouhodobě tivním spolupracovníkům obce.
na okraji zájmu.

V rámci rekonstrukce došlo k výměně oken v přízemí v klubovnách, lidové
knihovně a v prvním patře na sále, který

bude sloužit i jako tělocvična. Celkem
došlo k výměně 16 oken za dřevěná
Euro-okna, výměně 3ks vchodových
dveří, změně vytápění z elektrických
akumulačních kamen na vytápění plynovým kotlem a v rámci začišťovacích
a dokončovacích prací k renovaci sociálního zařízení a zastaralých rozvodů.
Na práci se podíleli i dobrovolníci obce,
kteří prostor uklízeli po novém vymalování, připravili výzdobu a nachystali vše
potřebné tak, aby se zájmové skupiny
dětí a mládeže mohly vrátit do svých
kluboven.
Celá rekonstrukce trvala necelé tři
měsíce. Smlouva se SZIFem na poskytnutí dotace byla podepsána dne
28.11.2012 s celkovou výší možné dotace 639.837,-Kč. Celková hodnota
dotovaného projektu-765 tisíc. Hodnota
užitku a radosti z krásných prostornevyčíslitelná.
Bez pomoci MAS České středohoří
bychom tak velký kus práce najednou
ale nezvládli a budova by chátrala dál.
Za všechny uživatele kulturního domu
v Litochovicích nad Labem proto MAS
České středohoří upřímně děkujeme.
Mgr.Andrea Svobodová Křešová
starostka

Galerie U brány Úštěk
(1. Máje 52, Úštěk, otevřeno: po-ne od 9-17hod, tel: 416 731 643, 602 194 191, historicky-ustek.wbx.cz)
Galerie U brány Vás zve na
8.2.-4.4.2013 akad.malíř Herbert Kisza — Výběr z grafik
5.4.-30.5.2013 Kristián Kodet — Obrazy a grafiky
31.5.-4.7.2013 Jiří Ryvola — Obrazy a grafiky
5.7.-22.8.2013 Jiří Trnka — Výběr z tvorby

www.mascs.cz

23.8.-26.9.2013 akad.malíř Karel Pokorný — Máchovým
krajem
27.9.-14.11.2013 Jan Saudek — Fotografie i olejomalby
15.11.2013 Barbara Issa Wagner — Olejomalby
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Středisko SEVER připravilo výukový program pro děti
Jako na každý školní
rok, také i na ten letošní připravilo Středisko ekologické výchovy SEVER celoroční
cyklus výukových programů pro předškolní
děti. Programy pomohou při naplňování
vzdělávací oblasti Dítě a svět Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. Aktivity jsou opět sestaveny
tak, aby byly u dětí formou interaktivních metod vytvořeny
základy pro otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Využívají prvků dramatické výchovy, kooperativního
vyučování, smyslových a pohybových her
i dalších aktivizačních prostředků a kladou si za cíl žáky
nejen informovat, ale formou konkrétního
prožitku v nich rovněž vzbudit zájem o danou tématiku. Vše probíhá formou her a
soutěží, které upevňují kolektivní spolupráci a zároveň nechávají vyniknout i schopnostem jednotlivce. Lze je dobře využít též
ve výchově ke zdravému životnímu stylu, při

preventivních programech a v
mimoškolní výchově. Jakmile
to počasí umožní, preferujeme
venkovní výuku. Díky projektu
„Řeka Labe-naše společné
dědictví“, který je finančně
podpořen z programu Cíl 3, se
podařilo udělat zajímavé výukové programy pro nejmenší,
kde společným jmenovatelem je voda. Předškoláci a také
jejich rodiče se však mohou těšit i na osvětové akce pro veřejnost, které SEVER plánuje uspořádat v jarních měsících.
"První jarní akcí je Procházka po Zemi, která se uskuteční
25.5.2013 na Bílé stráni u Litoměřic. Dopoledne je vyhrazeno pro menší děti a jejich rodiče, kteří se mohou těšit opět
na stezku plnou úkolů, opékání buřtů a
hadů. Chybět nebude ani divadlo."
O dalších akcích budeme v předstihu
informovat na webových stránkách
MAS České středohoří.
Petr Panaš

Vrutice – co nás čeká v roce 2013
dnem“. Na závěr školních prázdnin se
u KD Vrutice bude konat „Rozloučení
s prázdninami“ se šerpováním dětí které nastupují do 1. třídy základní školy.
Na konci tohoto roku pořádáme
„Vánoční posezení pro dospělé“
a „Mikulášskou nadílku pro děti“. Na
zahájení adventních svátků děti ozdobí
V obci byla ke konci roku 2012 dokončena výstavba kanalizace. Do konce
roku 2012 bylo na tuto kanalizaci připojeno několik desítek domácností. Ostatní domácnosti se napojí na kanalizaci
do konce měsíce června 2013. To je
také jedna z podmínek, za kterých naše
obec získala dotace od Státního fondu
životního prostředí.
V letošním roce chystá obec několik
kulturních akcí jak pro děti, tak pro dospělé. Letošní rok zahajujeme vítáním
našich nových občánků. V březnu se
bude konat „Maškarní bál pro děti“
a „Posezení se seniory“ našich obcí.
Jako každoročně budeme v dubnu pálit
čarodějnice.
V červnu
se
koná
„Antonínská pouť „ spojená s „Dětským
www.mascs.cz

a rozsvítí před OÚ vánoční stromek. Při
akcích pro děti, zabezpečuje obec zábavný program.
Práce dětí z výtvarného kroužku
budou vystaveny na velikonoční svátky,
při příchodu podzimu a zahájení adventních svátků. Tyto výstavky se konají
na OÚ Vrutice, termíny výstav budou
upřesněny.

Starostka obce i letos vyhlásila soutěž o nejlepšího sběrače PET lahví. Tyto
PET lahve se odevzdávají v naší sběrně
PET lahví a na koci této soutěže bude
několik nejlepších sběračů, dětí školu
povinné, odměněno zájezdem.
Další pěknou akcí je vítání nových
občánků. První vítání již proběhlo
9. února v zasedací místnosti OÚ Vrutice. Zda bude další vítání nových občánků v tomto roce, to záleží jen na aktivitě
našich občanů.
Věříme, že se nám podaří všechny
naplánované akce splnit ke spokojenosti našich občanů.
Josef Mikuška
místostarosta obce
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Výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938-1989 podpořená naší
„Maskou“ se setkala s velkým zájmem veřejnosti

Od 22. ledna do 3. března probíhala
v Galerii Klementinum v Národní knihovně v Praze výstava mapující osudy
zničených a zaniklých židovských památek na území severních Čech, kterou
navštívilo na dva tisíce návštěvníků.
Příběhy
zničených
modliteben
a hřbitovů na území Ústeckého a Libereckého kraje mapují tragické osudy
židovské komunity v průběhu 20. století. Na 24 panelech je zachycena historie synagog, osudy hřbitovů a jejich náhrobků, k jejichž znesvěcování tak často docházelo a dochází. V mnoha případech sloužily v minulosti židovské hřbitovy jako depo stavebního materiálu,
tak jako tomu bylo v osmdesátých letech u úštěckého židovského hřbitova,
kdy byly kameny z ohradní zdi použity
při výstavbě motelu Racek. Veřejnosti
byly na výstavě představeny dosud nezveřejněné fotografie doplněné archiváliemi i trojrozměrnými artefakty.
Nástup nacismu stál za zničením
jedinečných památek, tentokrát také
v místech, která žila svým přirozeným
náboženským životem. Jen během pogromu tzv. „Křišťálové noci“ v noci
z 9. na 10. listopadu 1938 bylo na severu Čech zničeno 35 synagog a dalších 25 čekal stejný osud do konce

války. Během šesti let tak zmizelo na
60 těchto staveb. Poválečná situace
nepřinesla lepší situaci. Po komunistickém převratu v roce 1948 se znovu
objevuje veřejně propagovaný antisemitismus, židovské památky jsou opět
ničeny. V komunistickém režimu se
však nejednalo o přímý a přiznaný likvidační postup. Byla zvolena cesta postupného chátrání staveb a jejich následné likvidace. V letech 1948 –1989
tak z území celého státu zmizela další
stovka synagog, 13 pak jen z dnešního
Ústeckého kraje. Lépe v minulém století nedopadly ani židovské hřbitovy.
Z celkového počtu 400 jich od počátku
2. světové války do roku 1989 zaniklo
plných 70.
Výstava je součástí širšího projektu

mapování zaniklých a zničených památek na území severních Čech a navazuje na předchozí výstavu Zničené kostely
severních. Úštěcké občanské sdružení
Společnost pro obnovu památek Úštěcka zorganizovalo výstavu ve spolupráci
s Filozofickou fakultou Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy,
Národním památkovým ústavem, Národní knihovnou, Židovským muzeem
v Praze, Židovskou obcí v Praze a v Tep-

licích, společností MATANA a.s., Sdružením pro úštěckou synagogu a hřbitov,
Oblastním muzeem v Chomutově, Regionálním muzeem v Teplicích a dalšími
partnery. I tento projekt byl koncipován
jako putovní, takže ti kteří nestihli výstavu navštívit v pražském Klementinu
ji budou moci shlédnout v dubnu
v žatecké synagoze a následně na dal-

ších místech ČR.
Navazujícím projektem, který bude
realizovat Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov na jaře letošního roku
prostřednictvím MAS České středohoří
z prostředků Programu rozvoje venkova, bude vybudování tematické stezky
k židovskému hřbitovu v Úštěku. Na
cestě vedoucí k židovskému hřbitovu
budou instalovány vybrané výstavní
panely, u hřbitova pak odpočinkové
posezení a stojan na kola.
Severní Čechy kdysi představovaly
mozaiku soužití národnostní i náboženské různorodosti. Dnes již nedokážeme
tuto různorodost do krajiny navrátit.
Můžeme se však pokusit o její navrácení do naší paměti. A to je také hlavním
cílem našich projektů – paměť.
Společnost pro obnovu památek Úštěcka o.s.

TOOCAN HELP Vás zve na Veletrh podnikání
Občanské sdružení TOOCAN HELP Vás zve 17. a 18.5.
2013 na Veletrh podnikání.
17.5. proběhne od 9.00 kulatý stůl v zasedací místnosti
MěÚ v Úštěku se zástupci kraje, města, fondů a dalších institucí, které místním podnikatelům nabízejí pomoc či radu.
Na tento kulatý stůl jsou zváni všichni podnikatelé z regionu
Úštěcka. Vzhledem k omezenému počtu míst, je nutná registrace.
18.5.2013 proběhne samotný Veletrh podnikání v kulturním domě Úštěk od 9.00 - 17.00 hod. Na tento veletrh jsou
www.mascs.cz

zváni všichni občané regionu. Připravená
je i bohatá tombola. Podnikatele, kteří by
měli zájem zviditelnit se na veletrhu a vystavovat zde, prosíme aby se přihlásili pomocí registračního formuláře na webových stránkách
www.toocanhelp.eu nebo e-mailem na info@toocanhelp.eu
nebo osobně v prodejně PC AGE v Liběšicích.
Bc. Andrea Novotná,
ředitelka TOOCAN HELP o.s.
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Projekt KULISA - Staňkovice hostili umělecké sympozium
Projekt je koncipován jako výtvarné setkání studentů
UJEP na téma „Kulisa“. Kulisu vnímáme jako element, který
není spojen pouze s divadelní scénografií, ale jako možnost
zaznamenat a vystřihnout realitu místa, okamžiku a pak ji
následně vrátit zpět do krajinného prostředí, pozměněnou,
výtvarně zpracovanou. Vnášíme do krajiny venkova prvky
street artu, který je charakteristický pro současný městský
umělecký prostor, a formou kulisy vytváříme kontext těchto
prostředí – venkovského a městského.
Projekt Kulisa byl spojením dvou fakult z Ústí nad Labem
Fakulty umění a designu a pedagogické fakulty UJEP. Pedagogickým vedením byl pověřen Milana Žák, který je pedagog na KVK UJEP. Projekt přijel podpořit Bao Widoo indonéský street artista, který měl studijní cestu po Evropě.
Vernisáže se zúčastnili obyvatelé obce a vernisáž se stala
příjemným setkáním a vzpomínkami starousedlíků na budovu původního tanečního sálu, nyní vznikajícího Studia N1.
Kulisa je pomalovaný kus materiálu na pozadí scény znázorňující a umocňující atmosféru děje. Současně je ale i názvem pro výtvarné sympozium ve Staňkovicích, kterému tato
definice sluší možná lépe než leckteré divadelní rekvizitě.
Jeho tématem bylo vytvořit kulisy pro performance. Účastnili
se ho studenti Katedry Výtvarné Kultury a Fakulty umění
a designu z Ústí nad Labem.
V minulém týdnu vytvářeli studenti, pod vedením Milana
Žáka (odborného asistenta na Katedře Výtvarné Kultury Pedagogické fakulty), v ateliéru kurátora projektu Jana C. Löbla
(asistenta ateliéru textilu na Fakultě umění a designu) kulisu
pro performance a videoklip. Cílem sympozia bylo podle Milana Žáka „spojit studenty FUDu a KVK na místě odtrženém
od města tak, aby se navzájem učili a komunikovali mezi
sebou a tím sami v sobě nacházeli posuny ve své tvorbě,
které jim otevřou, na
základě svých vlastních zkušeností, nové
možnosti“. Paradoxně
však díla, která vznikala skutečně dohromady a to samozřejmě až na konci celého

sympozia, byla překonána, alespoň pro mě,
osobní výpovědí jednotlivých autorů a jejich reflexí situace ve
které se nacházeli:
tvořit streetartové kulisy pro breakdance
u lesa, v barokním
statku, s vědomím, že než se klip bude natáčet a díla budou
vystavena v místním kostele. Tato schizofrenní situace, kde
svoboda umělce končí přesně tam, kde začínají osobní dogmata a představy o formách, dala vzniknout neuvěřitelnému
pall mall přístupů pohybujících se v rozmezí od totální ignorace prostředí až po ignoraci streetartu. Alex Jordanová například animovala růst květin z truhlíků (reakce na růst rostlin, které se stávají vizuální hříčkou), video pak promítla místo oltáře v kapli sv. Prokopa. Patrik Mazanec namaloval na
sololitovou desku ve tvaru kříže postavu a na místo klasické
tabulky I.N.R.I. umístil ptačí budku. Nakonec si však prostředí a atmosféra podmínily vše a tím se i tvorba onoho pozadí,
o kterou šlo především, dostala do pozadí situace. Vernisáž
Kulisy se stala záminkou pro setkání celé vesnice s autory.
Obyvatelům se po třiceti letech dostala možnost navštívit
místo, kam dříve chodili na zábavy a pamětníci se rozpovídali a historii domu, ve kterém celé sympozium probíhalo. Setkání pak vedlo ke spontánní společné tvorbě účastníků
i návštěvníků vernisáže.
Kulisa byla prvním ročníkem prvního sympozia ve Staňkovicích, Jan C. Löbl však má v plánu už v srpnu zorganizovat
další sympozium na téma Proměna venkovské krajiny v minulém století. Zúčastní se ho umělci, kteří se reflexi krajiny
věnují dlouhodobě. Kurátor se snaží tuto problematiku pojmout v co nejširším kontextu: „Proto je celý projekt nejen
doplněn přednáškami odborníků -teoretiků a umělců- , kteří
se touto tematikou zabývají, ale i performancemi alternativních tanečníků.“ Důležitou a podstatnou součástí sympozia
jsou doprovodné programy zaměřené na obyvatele obce,
díky kterým dojde k propojení uměleckého a sociokulturního
kontextu.
Naděžda Černíková, starostka Staňkovic

Jak si vyrobit svíčku ze včelího vosku - stáčením
Rádi byste si vyrobili
svíčku ze včelího vosku
a nevíte jak na to? Poproste nejbližšího včelaře o tzv. mezistěnu. Na
barevné svíčky je možné
koupit i barevné mezistěny. Většina mezistěn má rozměr
21,5cm na šířku a cca 37cm na délku.
Nejprve si rozměříme výšku svíčky, kterou bychom chtěli vyrobit. Jsme samowww.mascs.cz

zřejmě limitováni velikostí mezistěny,
ale na svíčku o velikosti 21cm a průměru 2,2cm by nám tato jedna mezistěna
měla vystačit. Následně si dáme mezistěnu na podložku a kratší stranou
k sobě, kde na jejím okraji přimáčkneme knot. Knot by měl na jedné straně
přesahovat přes mezistěnu cca
o 0,5cm. Kraj mezistěny přetáhneme
přes knot a pečlivě zamáčkneme. Čím
lépe se nám podaří mezistěna zamáčk-

nout, tím lépe se nám bude svíčka motat. Prsty tlačíme na mezistěnu a válíme
směrem od sebe okolo knotu. Je nutné
při tomto úkonu držet na jedné straně
(tam, kde nevyčuhuje knot) rovinu, aby
nám svíčka dobře stála. Jakmile máme
svíčku stočenou, upravíme její spodní
část přitlačením k podložce.
A co dodat? Příjemné posezení
u vlastnoručně vyrobené svíčky s medovým aroma.
Bc. Andrea Novotná
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Z VALNÉ HROMADY NS MAS 2013

Úloha místních akčních skupin
(MAS) při rozvoji venkovského prostoru
je nezpochybnitelná a Řídící orgány
dotačních programů by s nimi měly počítat. Zařazeny budou také v Dohodě
o partnerství pro další plánovací období
Evropské unie 2014–2020. Shodli se
na tom účastníci a hosté valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin
ČR (NS MAS), která se uskutečnila
14. března ve Žluticích na Karlovarsku.
Zúčastnili se jí zástupci 98 ze 146 místních akčních skupin, které jsou členy
tohoto profesního sdružení.
„Nejdůležitějším úkolem NS MAS
bude spolupracovat s partnery na úkolu
získat co největší podporu pro venkov.
Tomu by mělo napomoci zviditelnění
venkova jako místa pro život a také
vyšší spolupráce s profesními organizacemi zastupujícími obce, podnikatele
zemědělské i nezemědělské a spolky
a sdružení,“ řekl předseda NS MAS
František Winter.V uplynulém období se
podle něj NS MAS zaobírala především
prosazením metody LEADER do přípravných dokumentů na období 2014–
2020 a také začleněním zástupců MAS
do pracovních skupin připravovaných
dotačních programů. V dalším období
se chce zaměřit na prosazení co nejvíce
témat, která budou řešit problémy na
venkově, a na jejich realizaci prostřednictvím MAS.
Podle místopředsedy Svazu měst

www.mascs.cz

a obcí ČR (SMO) Jaromíra Jecha mají
MAS nezpochybnitelné místo v oblasti
místního partnerství. „Kontakt neziskového sektoru, podnikatelů a samospráv, který MAS navazují a udržují, je
jednoznačně pozitivní. Podporujeme ale
certifikaci MAS, která by deklarovala
jejich kvalitu, tento proces je zatím na
počátku. Když budou MAS plnit roli, pro
kterou byly vytvořeny, pak budou přínosem pro dané území,“ řekl. Vedoucí
oddělení vnějších vztahů SMO Ingrid
Štegmannová doplnila, že výbornou
metodou pro rozvoj venkova je LEADER.
„Myslíme si, že tak, jak plnil tuto roli
doposud, by ji měl plnit i nadále, otázkou je pouze vymezení oblastí. Je potřeba se dohodnout na tom, jakým způsobem budou MAS a LEADER doplňovat
rozvojové aktivity na venkově. Samosprávné kompetence by měly zůstat
obcím, které by pak své priority promítaly i do činnosti MAS,“ uvedla Ingrid
Štegmannová.

Miroslav Daněk z ministerstva pro
místní rozvoj (MMR) řekl, že pro budoucí období mají MAS definováno minimálně pět procent z Programu rozvoje
venkova. „V novém programovacím
období se ale otevírá možnost, že MAS
budou saturovány i z jiných operačních
programů a MMR se je v tom bude snažit podpořit. Očekáváme, že by v některých programech mohly získat finanční
prostředky v řádu jednotek procent
z finančních zdrojů těchto programů,“
konstatoval Miroslav Daněk. Zdůraznil
tím, že MMR jako centrální koordinátor
bude propagovat také rozšíření metody
LEADER i do jiných operačních programů než jen PRV.
„Pro mne osobně jsou MAS jedním
ze základních nástrojů rozdělování
všech operačních evropských fondů pro

venkovské území,“ řekl místopředseda
Spolku pro obnovu venkova Radan Večerka. Připomněl, že Spolek byl nejen
u založení NS MAS, ale od počátku byl
také propagátorem metody LEADER.
Podle Zdeňka Miklase ze Sdružení
místních samospráv ČR (SMS) se MAS
a LEADER ve stávajícím programovém
období ukázaly jako prakticky jediné
nástroje schopné dovést nějaké finanční prostředky i na malé vesnice. „Pro
dané území je přínosem to, že se rozdávají relativně menší částky, ale pokryjí
větší prostor a větší množství žadatelů.
Podporu díky tomu získá například
i spolková činnost,“ dodal. SMS proto
jednoznačně podporuje místní akční
skupiny, protože nevidí perspektivu
v jiných, nově vznikajících strukturách
a formách rozdělování dotací. „MAS
byly za dobu své existence nuceny se
etablovat a perfektně zvládnout administraci projektů. Projevilo se to tak, že
jejich chybovost je velice malá. Nikde
v médiích jsem neviděl článek o tom, že

by byl nějaký předseda či manažer MAS
ve vazbě nebo by byl stíhán pro podvody,“ podotkl Zdeněk Miklas. Je přesvědčen o tom, že je nutné peníze rozdělovat tímto osvědčeným způsobem, aby
se venkov rozvíjel a dokázal svým obyvatelům nabídnout víc než jen relativně
levný nocleh
Tisková zpráva NS MAS ČR
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Klubíčko – křesťanská mateřská škola
Naše mateřská škola je založena
jako křesťanská. Bude však nabízet
předškolní vzdělávání nejen dětem
z křesťanských rodin, ale i z rodin bez
vyznání. Je registrována ve školském
rejstříku Ministerstva školství s garancí
předškolního vzdělávání.
Jaká specifika nabízíme?
Naše školka je menší svou kapacitou do 20 dětí s důrazem na osobní
přístup k rozvoji dítěte a kontakt s rodiči. Dětem se budou věnovat po převážnou část dne souběžně dvě učitelky.
V prostorách naší budovy bude nadále fungovat i stávající služba mateřského centra Klubíčko. Bude tak umožněn šetrný přirozený přechod, šetrný na
dětskou psychiku, z péče matky do péče pedagogických pracovnic v prostředí
pro dítě již dobře známém. Personálně
se bude mateřská škola prolínat s mateřským centrem, takže bude docházet
k postupnému seznamování dítěte
s jeho budoucí učitelkou.
Společný bude i prostor
zahrady.
Do programu
budou zařazeny prvky pedagogiky Montessori, která
působí
na

celistvý rozvoj osobnosti dítěte a vytváří
výchovné prostředí umožňující přirozený vývoj dětí.
Mateřská škola má kontakty na přátelská společenství v USA. Pracujeme
na zajištění lektora, rodilého mluvčího,
pro přirozené seznamování dětí s angličtinou.
Jako první akci nabízíme bezplatný
prázdninový týden 28. 7.–2. 8. 2013
s výukou angličtiny formou her s týmem
rodilých mluvčích z USA.
Chceme, aby škola byla otevřená rodičům ve vstřícné atmosféře skrze
pravidelnou informovanost a ve spojení
s mateřským centrem Klubíčko také
organizováním mimoškolních vzdělávacích programů pro rodiče a zážitkových
programů pro celou rodinu.
Proč mám e v názvu uvedeno
„křesťanská“?
Celý personál budou křesťané. Křesťanské vyznání je milovat druhého jako
sebe sama. Na tom chceme postavit
i naši péči o Vaše děti, která nebude
vycházet především z pracovní povinnosti, ale ze srdečného zájmu o rozvoj
Vašeho dítěte.
Křesťanské vyznání je také úcta ke
Stvořiteli. Vděčnost Bohu budeme jako
personál projevovat, ale nebudeme
k tomu v žádném případě Vaše dítě
nutit ani vyvíjet jakýkoliv jiný nátlak.
V praxi to znamená, že poděkujeme

MŠ

s
dětmi
v
modlitbě
nebo písničce Bohu za nový den, rodiče, kamarády, jídlo. Budeme příležitostně na příbězích z Bible ukazovat dětem
správný přístup k druhému člověku,
rodičům, dětem, celému stvoření.
Ve školce nebude probíhat náboženská výchova, nebude to plánovaný výchovný prvek.
Další informace
Provozní doba 6.30–16.00 hodin.
Finanční příspěvek rodičů je stanoven
na 2000 Kč/měsíc. Druhé a další dítě
za poloviční částku.
Celodenní stravné, tedy 2× svačina,
oběd a pitný režim, bude účtováno ve
výši 28 Kč/den. Nebudou vybírány žádné další poplatky. Jsme nezisková organizace, a tak veškeré příspěvky budou
investovány do provozu MŠ.
Pro bližší seznámení i zahájení zápisu Vás zveme na Dny otevřených dveří,
které se konají v pondělí 18. 3.
v 15–18 hodin a v úterý 19. 3.
v 8.30–18 hodin ve Sládkově ulici 8,
Litoměřice.
Informace naleznete také na
www.umc.cz/skp.klubicko nebo si je
můžete vyžádat na e-mailové adrese
skp.klubicko@umc.cz
Za celý kolektiv Mateřské školy Klubíčko Ing.
Zdeněk Brož, DiS., ředitel

Úštěcká šatlava se představí v novém „světle“

Při zimní přípravě na novou sezónu
došlo v letošním roce asi k největším
změnám a zatraktivnění prohlídek od
dob otevření šatlavy. Novinky čekají
návštěvníky ve všech prostorách, ale
nejvíce ve třech podzemních patrech.

www.mascs.cz

Historická věrnost, tajemné speciální
nasvícení (první svého druhu v Čechách) celého sklepení, rozšíření prostoru i počtu kobek v nejnižší části
šatlavy zaujme příchozí každého věku.
Zmíněné nasvícení jsme do nádherných
sklepních prostor zrealizovali díky dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu získané ve spolupráci
s MAS České středohoří. Za což všem
děkujeme. Další novinkou pro návštěvníky jsou pravidelné středověké středy.
Zvláště pro školní výlety či jiné organizované skupiny jsme připravili v rámci
klasické prohlídky šatlavy originální

ukázky ze života ve středověku.
Od
měsíce dubna
se tedy pravidelně každou
středu můžete
těšit na středověká představení.
Přijďte se
podívat, na viděnou se těší Vaši průvodci.
Venuše Bártová a Matěj Vlček

historicky-ustek.wbx.cz
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Vaříme z brambor
Tradiční bramborová polévka
Suroviny:
300g brambor, 100g kořenové zeleniny, cibule, houby, krupky, 1,5l vody, 50g másla, 30g hladké mouky, sůl, kmín,
majoránka, 2stroužky česneku, 2lžíce husté smetany
Očištěnou a omytou zeleninu rozkrájíme na nudličky nebo
na kostičky, cibuli na kostičky. Máme-li sušené houby, necháme je změknout ve studené vodě, pak je vymačkáme
a drobně nasekáme. Čerstvé houby nakrájíme. Očistěné

a omyté brambory nakrájíme na kostky. Na másle osmažíme zeleninu s cibulí a orestujeme, přidáme krupky a nakrájené houby. Osolíme, okmínujeme a necháme chvíli restovat, až se vysmaží šťáva ze zeleniny a hub. Zalijeme vodou,
přidáme nakrájené brambory a vaříme. Když je vše měkké,
zahustíme polévku zlatou jíškou přepravenou z másla
a mouky, okořeníme ji drceným kmínem, majoránkou a povaříme.
Dobrou chuť.

TOOCAN HELP - První krok pro ženy
Místní občanské sdružení TOOCAN HELP realizuje v regionu Úštěk projekt „První krok“, který je
zaměřen na podporu podnikání a osvětu rovných příležitostí.
V lednu 2013 byl zahájen 1. cyklus projektu a 1. března obhajovaly své podnikatelské plány první úspěšné klientky
projektu.
Účastnice 1. cyklu úspěšně prošly vzdělávacím blokem
v rámci kterého absolvovaly moduly – marketing, management, právo, základy OSVČ, komunikace, účetnictví, PC,
image a etiketa. Výuka probíhala prezenční a distanční
e-learningovou formou. Úspěšné účastnice získaly osvědčení
o absolvování. Účastnice také měly možnost využít nabídek
poradenského bloku a to ve formě osobních konzultací nebo
emailového poradenství. V následujícím období čekají účastnice projektu rekvalifikační kurzy, které budou doplňovat
jejich odbornou způsobilost v rámci zvoleného oboru podnikání. Veškeré aktivity jsou pro účastnice projektu ZDARMA.
V projektu proběhly také první dva Kulaté stoly, jež mají

za cíl přinést osvětu v rámci rovných příležitostí pro
ženy a muže ve společnosti. Nadále budeme v těchto
aktivitách osvěty pokračovat. Pokud budete mít zájem, můžete se zúčastnit
dalších Kulatých stolů
a dozvědět se tak více o problematice rovných příležitostí.
Aktuální termíny, ale i články o rovných příležitostech, najdete
vždy
na
našich
webových
stránkách
www.toocanhelp.eu/prvnikrok.
Těší se na Vás, realizační tým projektu „První krok“
Bc. Kateřina Svobodová – manažerka projektu

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ
a státním rozpočtem České republiky

Konference cestovního ruchu Stop and Stay 2013 v Litoměřicích

„Voda nás spojuje“ je mottem letošního 5. ročníku konference cestovního
ruchu Stop and Stay. I tentokrát proběhne v unikátních prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice, a to ve
dnech 25. a 26. dubna. Záštitu nad
akcí, pořádanou Centrem cestovního
ruchu Litoměřice a určenou odborníkům z oblasti cestovního ruchu, přijal
ředitel agentury CzechTourism Rostislav
Vondruška.

Program je rozložený do dvou dnů.
První den zahrnuje několik bloků, a to
Voda jako destinace, Voda jako dopravní cesta a Voda a technika. Odpoledne
se účastníci konference přesunou na
loď Porta Bohemica, kde bude program
pokračovat odbornými přednáškami.
V závěru plavby proběhne předání cen
krajské sekce Asociace hotelů a restaurací nejlepšímu hotelu, restauraci
a učiteli odborného výcviku. Program
prvního dne zakončí společenský večer
na nádvoří hradu, spojený s hudební
produkcí, ochutnávkou hradních vín
a prohlídkou hradní expozice.
Neméně zajímavý program, rozčleněný do sekcí Voda léčivá, Voda jako
hrozba, Voda jako atrakce, Voda a adrenalin a sport, je připraven na následující
den. Postupně budou prezentovány

výsledky vodní rekultivace v Podkrušnohoří či zkušenosti a poznatky získané
z provozu Lázní Jáchymov
a Teplice.
Pracovníci destinační agentury České
Švýcarsko představí nový turistický produkt Parníkem ze skal. Součástí dne
bude i prezentace výrobků litoměřického minipivovaru Koliba a dalších partnerů akce, mezi nimiž je i MAS České
středohoří.
Přihlášky na www.stopandstay.cz, stopandstay@litomerice-info.cz, 416 536 155
Poplatky: dva dny 500Kč, 1. den 360Kč, 2.
den 240Kč. V ceně je zahrnuto stravování
(obědy, coffebreaky), poplatek za 1. den je
včetně konference na lodi a večerního programu.
Kde nás najdete? Hrad Litoměřice, Tyršovo
náměstí 68, 412 01 Litoměřice
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