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 Právě k tomu je pak zapotřebí 
spolupráce vás, občanů. V první 
fázi jsem se ptali prostřednictvím 
dotazníku co vás v místě bydliště 
trápí a a především, do kterých 
oblastí je třeba investovat, aby se 
rozvíjely tím správným směrem. 
Dotazník byl součástí předcho-
zího vydání Zpravodaje, ale také 
v on-line provedení na www.mas-
podripsko.cz. Jeho vyplněním jste 
tak významně zvýšili šanci, že 
evropské peníze zkvalitní život ve 
vaší obci takovým způsobem, kte-
rý považujete za nejlepší.

    Ve druhé fázi organizujeme se-
tkání s občany, na kterých bude 
mít každý účastník možnost při-

spět do diskuse, a tím se podílet 
na utváření finální podoby strate-
gie a definitivně tak určit budoucí 
výběr projektů, na které budou 
poskytovány prostředky. Máte-
-li zájem o účast na setkání, která 
se uskuteční v průběhu května 
a června, sledujte web a facebook 
MAS Podřipsko, kde vždy v do-
statečném předstihu zveřejníme 
místo a čas jednání.

    Ve třetí fázi provedeme sběr pro-
jektových záměrů prostřednictvím 
formuláře, který je již nyní uveřej-
něn na webových stránkách www.
maspodripsko.cz/formular.html.

Bližší informace o MAS Podřipsko 

a plánované strategii naleznete na 
stránkách www.maspodripsko.cz. 
V případě zájmu o užší spoluprá-
ci při přípravě strategie nás ne-
váhejte kontaktovat na e-mailu:  

info@maspodripsko.cz. 

V případě, že víte o někom, kdo 
by měl o spolupráci s námi zá-
jem, prosím předejte dál.

Řekněte nám i vy, kde je třeba financí z EU
Místní akční skupina (MAS) Podřipsko má velkou příležitost přivádět v následujících letech (2014 – 2020) do regionu nezanedbatelné 
finanční prostředky z fondů EU nad rámec běžných dotací rozdělovaných ministerstvy a kraji. Abychom však subjektům z Podřipska 
mohli poskytnout peníze na projekty financované z EU, musíme nejprve zpracovat strategii rozvoje regionu pro dané období. V novém 
programovacím období (2014-2020) budou mít MASky za úkol rozdělit ve svých regionech minimálně 20 mld. Kč!

Ukázaly dotazníky pravdu?

 Podle názorů respondentů je třeba rozvíjet 
oblast cestovního ruchu budováním cykloste-
zek a cyklotras a podporou obnovy památek 
využitelných při rozvoji turismu na Podřipsku. 

V obcích vám nevyhovuje stav místních ko-
munikací, veřejných prostranství a dětských 
hřišť. Investovali byste do zázemí pro sport 
a kulturní vyžití. Peníze z EU by dále podle 

vašich odpovědí měly směřovat k podpoře 
činnosti mateřských škol a subjektů v oblasti 
sportu, volného času pro děti a dospělé.

V oblasti životního prostředí vás nejvíce trápí 
černé skládky a nedostatek zeleně v obcích. 
Dále jste často požadovali obnovu původních 
polních cest, které v mnoha případech již ne-
existují nebo jsou neudržované. U obyvatel 

obcí poblíž řeky Labe je vysoká poptávka po 
protipovodňové ochraně, zejména pak po její 
přirozené variantě jako je obnova slepých ko-
ryt a přirozených záplavových území.     

V případě, že se se závěry dotazníkového šet-
ření neztotožňujete, přijďte nám říct váš názor 
na jedno ze setkání s občany, které plánujeme 
v měsíci červnu.  

Od počátku letošního roku jste měli možnost prostřednictvím Dotazníku pro občany Podřipska vyjádřit svůj 
názor – poukázat na to, co vám ve vaší obci chybí, co by bylo dobré v okolí zlepšit a jaké aktivity podpořit. 

Podpory se dočká šest kulturních a sportovních akcí
V polovině ledna letošního roku vyhlásila Místní akční skupina Podřipsko v rámci získané dotace z Programu rozvoje venkova 
– Získávání dovedností, animace a provádění tréninkovou výzvu. Cílem byla podpora veřejných akcí kulturního, sportovního, 
společenského a vzdělávacího charakteru, které se uskuteční na území působnosti MAS Podřipsko. Do první výzvy občanského 
sdružení MAS Podřipsko se přihlásilo celkem deset žadatelů, z nichž bylo vybráno celkem 6 projektů, které budou v rámci výzvy 
finančně podpořeny.  

1. Cestovní ruch
Uveďte, které oblasti cestovního ruchu (CR) bychom dle vašeho názoru měli prioritně podporovat ve vaší obci.  Hodnoťte stupnicí 1 (nejvíce) – 5 (okrajově).

Vaše návrhy a připomínky:

2. Obce 
Uveďte, které oblasti bychom dle Vašeho názoru měli prioritně financovat ve Vaší obci. Hodnoťte stupnicí 1 (nejvíce) – 5 (okrajově).

Vážení občané Podřipska, 
dovolujeme si vás oslovit jménem občanského sdružení Místní akční skupiny (MAS) Podřipsko. Naše organizace má velkou příleži-

tost přivádět v následujících letech (2014 – 2020) do regionu nezanedbatelné finanční prostředky z fondů EU nad rámec běžných do-

tací rozdělovaných ministerstvy a kraji. Abychom do vaší obce mohli poskytnout peníze na projekty financované z EU, musíme co 

nejpřesněji znát vaše přání a potřeby. Právě proto nás zajímá váš názor! V případě, že dotazník vyplníte, významně tak zvýšíte šanci, 

že evropské peníze zkvalitní život ve vaší obci takovým způsobem, který považujete za nejlepší. Zároveň vás za spolupráci odmění-

me. Dotazníky budou slosovány a vybraní autoři od nás dostanou volné vstupenky na Roudnický košt. Vyplněný formulář je možné odevzdat na obecních úřa-

dech nebo v informačních centrech v Roudnici nad Labem a ve Štětí nejpozději do 1. dubna 2014. Dáváme však přednost on-line vyplnění dotazníku na stránkách MAS:  

www.maspodripsko.cz. Výsledky šetření budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje. Předem děkujeme za vaši ochotu, názory a připomínky, které budou velmi 

užitečné a podnětné pro rozvoj podřipského regionu.

Jan Broft, předseda MAS  

Investice do ubytovacích a stravovacích zařízeníHotely a restaurace

 1    2    3  4  5

Investice do rozvoje turistických tras a ostatní infrastruktury CRCyklotrasy, cyklostezky s významným dopadem na rozvoj CR
 1    2    3  4  5

Infrastruktura pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, např. přístaviště  1    2    3  4  5

Turistické stezky (např. pěší turistické stezky, naučné stezky, hipostezky)
 1    2    3  4  5

Turistická informační centra                            
 1    2    3  4  5

Muzea, galerie a podobná zařízení                       
 1    2    3  4  5

Zařízení pro aktivní trávení volného času (lanové centrum, půjčovna kol, koloběžek, lodiček, aquapark)  1    2    3  4  5

Zmapování kulturního a přírodního dědictví a jeho využití pro CR
 1    2    3  4  5

Podpora obnovy památek Podřipska a jejich následného využití v CR  1    2    3  4  5

Marketing regionu
Jednotná webová prezentace

 1    2    3  4  5

Výroba tiskovin, letáků a dalších informačních a propagačních dokumentů  1    2    3  4  5

Propagace na veletrzích

 1    2    3  4  5

Investice do technické infrastruktury
Místní komunikace

 1    2    3  4  5

Chodníky

 1    2    3  4  5

Veřejná prostranství

 1    2    3  4  5

Investice do nemovitostí a vybavení veřejných budov v oblasti Školství (mateřské, základní, střední školy)
 1    2    3  4  5

Sociálních služeb (domovy pro seniory, nízkoprahová centra, sociálně terapeutické dílny, 
denní stacionáře, azylové domy, chráněné bydlení atd.)  1    2    3  4  5
Veřejné správy (obecní a městské úřady)

 1    2    3  4  5

Zdravotnictví

 1    2    3  4  5

Podpora rozvoje občanské vybavenosti
Dětská hřiště 

 1    2    3  4  5

Zázemí pro sport 

 1    2    3  4  5

Zázemí pro kulturní vyžití

 1    2    3  4  5

Podpora obnovy památek Podřipska a jejich následného využití občany  1    2    3  4  5

Podpora sociálního bydlení (podpora výstavby bytů pro osoby s nízkými příjmy)  1    2    3  4  5

Nakládání s vodami
Vodovody, kanalizace a ČOV

 1    2    3  4  5

Ochrana proti povodním

 1    2    3  4  5

Nakládání s odpady 
Zvyšování podílu recyklovaných a energeticky využívaných odpadů

 1    2    3  4  5

Odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek
 1    2    3  4  5

Čistota ovzduší v sídlech
Omezování neekologického vytápění

 1    2    3  4  5

Snižování prašnosti především z dopravy
 1    2    3  4  5

Podpora úspor energií s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů podpora využití obnovitelných zdrojů energie
Snižování energetické náročnosti budov

 1    2    3  4  5

Snižování energetické náročnosti veřejného osvětlení
 1    2    3  4  5

Dotazník můžete vyplnit také on-line  na www.maspodripsko.cz
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 V letošním roce jsme zahájili již 3. sezó-
nu Roudnických farmářských trhů v sobotu 
19. dubna. Jednou za 14 dní v sobotu dopole-
dne od 8:00 do 12:00 na Husově náměstí se 
můžete opět pravidelně těšit na své oblíbené 
farmáře a osvědčené produkty z regionu. Na 
jaře nesmí chybět sazenice a sadba, květiny, tr-
valky, bylinky, stromky, první zelené vitamíny, 
zelenina, jablka, mošty, koření, houby, bylinné 
čaje, perníčky… kozí, ovčí nebo kravské sýry, 

kvalitní česká uzenina i živé ryby od pana Ho-
laje z Kostomlat p. Řípem.

Novinkou na prvním trhu bylo předvádění drá-
tenického řemesla a drátenická dílna pro děti, 
které si mohly zdarma pod vedením zkušeného 
dráteníka vytvořit drátovanou maličkost. Nechy-
běl ani hudební kulturní program. Za finanční 
podporu tímto děkujeme MAS Podřipsko, kde 
jsme uspěli s podaným projektem v rámci tré-

 Když jsme se 
před pěti lety rozhod-
li pořádat masopust, 
který do té doby v 
Roudnici chyběl, se-
šlo se na masopustní 
veselici 50 lidí. V mas-
kách přišlo asi 20 lidí. 
Vůbec jsme tehdy ne-
tušili, že to rok od roku 

bude větší a větší záležitost. 
Vím, že mnohá města při přípravě masopust-

ních zábav objednávají různé herce, kteří v mas-
kách baví diváky, a pořádají velké trhy a koncerty. 
Za ta léta jsem s přáteli pro inspiraci prošla mno-
hé městské masopustní zábavy. Mým záměrem 
ale bylo připravovat masopust jako skutečnou 
lidovou veselici, nikoliv pro prvoplánové lákání 

turistů do regionu, ale vyloženě pro pobavení a 
dobrou náladu místních obyvatel. Často jsem si 
říkala, proč různé organizace mají své akce na 
„vlastním písečku“, jak se říká, pro pár lidí. Vždyť 
je možné se spojit, dát hlavy dohromady a udělat 
něco velkého. Tak před pěti lety vznikla myšlen-
ka masopustu. První rok se k nám připojil dům 
dětí a mládeže, druhý rok se připojila i základní 
umělecká škola a v dalších letech se začaly při-
pojovat další organizace. 

Naší snahu ocenilo i Kulturní zařízení města 
Roudnice nad Labem a organizace MAS Pod-
řipsko, které se rozhodly formou dotací přispět 
k uskutečnění letošního ročníku masopustu.

Je úžasné sledovat, jak se rok od roku celá akce 
rozrůstá. To, co byla před pěti lety záležitost pro 50 
lidí, je dnes událost pro několik stovek. A my máme 
co dělat, abychom početný průvod masek ukočíro-

vali. Podle odhadů se letos do masopustního prů-
vodu zapojilo asi 200 lidí v maskách. Domnívám 
se, že je to v Čechách jednoznačný rekord. 

Mnoho lidí, kterým patří mé velké poděková-
ní, se do masopustu zapojilo ve svém volném 
čase, zcela dobrovolně nad rámec svých povin-
ností.

Nadšení některých místních odvážlivců, 
kteří se se svými originálními maskami připo-
jili, bylo úžasné. Nejenže se v průvodu objevili 
dvoumetrové smrtky a nevěsty, lidé s roztodiv-
nými obrovskými klobouky, ale také strašlivý 
černý pavouk, kterého muselo nést šest lidí, 
nebo pětimetrový drak, kterého bychom spíše 
čekali v čínské čtvrti. Na koňském povoze při-
jela i tlupa rozesmátých klaunů. Zkrátka lidé 
v Roudnici n. L. si masopust užili. Atmosféra 

 Masopust zahájil starosta maskovaný jako 
principál a uvedl vystoupení dětí z místní ma-
teřské školy, které v rámci masopustu nacvičily. 
Po té se celý průvod složený z masek i nemas-
kovaných vydal napříč obcí. V čele průvodu jel 
alegorický vůz, do něhož se účastníci chodili 
občerstvovat. Na voze též seděla kapela, která 

po celou dobu hrála k tanci maskám i nemas-
kovaným. Kromě průvodu, který se letos ode-
hrával v duchu cirkusu a jemuž kraloval alego-
rický vůz stylizovaný jako šapitó, se 1. 3. 2014 v 
sobotu večer konal také maškarní ples s vyhlá-
šením nejlepších masek a bohatou tombolou.  
   Masopust byl zakončen v sobotu 8. 3. 2014 

maškarním bálem pro děti, pro které byl při-
praven zábavný program plný her, soutěží a 
sladkých odměn, nechyběla ani diskotéka a 
pravá balónková show v provedení Divadla 
Ve Tři. Vše se odehrálo v místní sokolovně.  
                      
                    V. Zelenková, obec Račiněves

byla masopustně rozpustilá, počasí nám přálo, 
co víc chtít.

S průvodem jsme prošli půlkou města a zamí-
řili na radnici, kde už na nás čekal pan starosta a 
jeho host prezident Milouš Zeman. Prosím, všim-
něte si drobné změny ve jméně pana prezidenta. 
Jednalo se totiž o masopustní masku. Protože 
tento host byl uveden i na všech plakátech, způ-
sobilo to v našem městě takový poprask, že se 
někteří domnívali, že přijel skutečný pan prezi-
dent.

Věřím, že ve chvíli, kdy z radnice vyšel po 

červeném koberci pan prezident Milouš Zeman 

v doprovodu pana starosty a legrační ochranky, 

přihlížející diváci nebyli zklamaní. Následný pro-

slov pana prezidenta byl fenomenální. Starosta 

s prezidentem poté absolvovali slavnostní pře-

hlídku všech masek, rozdávali masopustní kolá-

če a odstartovali masopustní veselici, která pro-

bíhala uprostřed náměstí. Mnohé dámy měly tu 

čest zatančit si při muzice s panem prezidentem. 
Pro hladové byla nachystána zabijačka i slad-

ké trdelníky a perníky. Na své si přišly i děti. Ty si 

totiž vzal do parády kejklíř Vojta Vrtek se svým 

představením. 
Masopustní úterý jsme se západem slunce 

uzavřeli velice stylově. Do čtyřicetidenní postní 

doby jsme vstoupili minutou ticha za všechny 

klobásky a jitrničky, za všechna prasátka a čuňát-

ka. Všichni, kteří vydrželi až do konce, si mohli 

vylosovat masopustní přáníčka, z nichž jedno 

mi dovolte použít na závěr: „Neříkej: nemám čas. 

Vždy záleží jen na tobě, čím naplníš své srdce.“
              ThDr. Lenka Selčanová

ninkové výzvy na podporu kulturního a spo-
lečenského života v rámci dotace z Programu 
rozvoje venkova a získali tak 15 000 Kč, z kte-
rých budeme financovat účinkování hudebních 
skupin na úvodních třech farmářských trzích 
a výše zmíněnou drátenickou dílničku. 

V dětském koutku si další aktivity pro děti při-
pravil Klub KECKA a Centrum MATÝSEK, s ni-
miž trvale spolupracujeme již od počátku. Na 
farmářských trzích je letos najdete vždy první 
trhy v měsíci. Tímto bychom rádi oslovili další 
neziskové organizace v Roudnici n. L., kterým 
nabízíme na farmářském trhu zdarma stánek 
a místo k prezentaci jejich vlastních aktivit. 

Na závěr se obracíme s prosbou na všechny 
čtenáře. Potřebujeme na farmářské trhy do 

dětského koutku dva velké dřevěné špalky ze 
stromu na zatloukání hřebíků. Pro velký zájem 
dětí jsou původní špalky úplně zatlučené. 

Srdečně vás zveme na Roudnické farmářské 
trhy, které pro vás organizuje spolek Trhni se, 
o. s. Více informací naleznete na našich webo-
vých stránkách: www.roudnicketrhy.cz. 

Jarka Michalcová, Trhni se, o. s.

 „Vzhledem k tomu, že MAS Podřipsko vy-
hlašovala výzvu poprvé, překvapil nás zájem ze 
strany žadatelů. Hodnotící komise měla nesnad-
nou práci, neboť všechny projekty byly smyslu-
plné a velice zajímavé. V některých případech 
se jednalo o originální akce, které na Podřipsku 
ještě nebyly,“ hodnotí průběh tréninkové výzvy 
předseda MAS Podřipsko Jan Broft.

Jednotlivé žádosti o finanční podporu posuzova-
la výběrová komise dle předem stanovených kri-
térií popsaných v metodice hodnocení, díky níž 
dostali žadatelé předem jakýsi návod, jak napsat 

co nejlépe obodovanou žádost.

„Děkujeme žadatelům za jejich zájem. Jsem rád, 
že můžeme podpořit kulturní a sportovní dění  
v našem regionu. Doufáme, že v případě neú-
spěšných projektů nedojde k ohrožení jejich re-
alizace. Každopádně přeji všem zúčastněným 
žadatelům, resp. pořadatelům hodně úspěchů 
a spokojených návštěvníků připravovaných 
akcí,“ dodává předseda MAS Podřipsko.  

Celková částka, která byla v rámci tréninkové 
výzvy rozdělena, čimila 80.000 Kč. Na jednoho 

žadatele se tak dostalo částky mezi 8 – 15 tis. Kč. 
Mezi úspěšné projekty patří Farmářské 
trhy o. s. Trhni se, Dětský den Skautského stře-
diska Říp, Refresh contest Skateboardového 
oddílu ze Štětí, masopust v Račiněvsi, Divadelní 
festival pro děti Evy Synkove Reiterové a ma-
sopust Centra volného času Hláska z Roudnice 
nad Labem.

Podrobné informace nejen o tréninkové výzvě, 
ale i o činnosti Místní akční skupiny Podřipsko 
naleznete na www.maspodripsko.cz a na www.
facebook.com/maspodripsko.

Farmářské trhy zahajují již třetí sezónu
Slunečné a teplé počasí nás již koncem února trochu ošálilo a navnadilo jarní náladou. Ve městě jsme potkávali známé a pravidelné 
návštěvníky trhů, kteří se nás často dotazovali: „Kdy už začnete s farmářskými trhy? My už se nemůžeme dočkat, až to malebné 
Husovo náměstíčko zase začne žít.“ Těší nás velký zájem o farmářské trhy a jsme moc rádi, že si je většina obyvatel města tak oblíbila. 

Masopust pod taktovkou husitů
V úterý 4. března, tedy přesně na masopustní úterý, zažila Roudnice nad Labem řádění masopustních 
maškar, které již 5. rokem připravuje moje organizace Centrum Hláska – středisko Diakonie a Misie Církve 
československé husitské. Ke spolupráci jsem si přizvala místní základní uměleckou školu a dům dětí a mládeže. 

Vzpomínka na Masopust v Račiněvsi
Letošní masopust v Račiněvsi byl již 8. ročníkem v jeho obnovené tradici. Letos tuto oblíbenou akci nejen místních občanů finančně 
podpořila příspěvkem ve výši 15 tisíc Kč z celkového rozpočtu přes 31 tisíc Kč také MAS Podřipsko, která se zasazuje o rozvoj Podřipska 
především realizací projektů financovaných z prostředků Evropské unie.
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 Po prvním ročníku přišly jen samé kladné 
ohlasy a my jsme se museli u druhého ročníku 
vypořádat s téměř 120ti jezdci. Takovou účast 
jsme opravdu nečekali a dalo by se říct, že jsme 
na tento nápor ani nebyli připraveni. Nicméně 
jsme to zvládli a naučili se tak lépe hospodařit 
s časem a celý management závodů získal na 
profesionalitě. Postupem času se závod mezi 
lidmi zažil a stalo se z něj takové neoficiální 
otevření české skateboardové sezóny. Soutěž 
je hojně navštěvována jak dětmi a amatéry z 
regionu, tak i profesionálními jezdci z celé re-
publiky, občas i ze zahraničí. 

    Náš závod je rozdělen do 3 kategorií, pro mlá-
dež do 16ti let, pro starší 16ti let a také máme, 

jako jediní (kromě „Mistrovství ČR“ pořádané v 
Praze) v ČR, speciální kategorii pro dívky. 

       Pro někoho, kdo má tento sport opravdu ze srd-
ce rád (jinak se ani provozovat nedá), je návštěva 
našeho parku i takovým milým balzámem na 
duši, jelikož se skatepark nachází v klidné části 
města Štětí plné zeleně, v těsné blízkosti řeky 
Labe. Děti a mládež mají tu možnost zajezdit si 
v jednom parku s profesionály, které znají z časo-
pisů a z videí, mají možnost si s nimi popovídat, 
nechat si vysvětlit postupy u jednotlivých triků, 
jednoduše si nechat poradit.

   V letošním roce jsme podali žádost o dotaci 
v rámci tréninkové výzvy Místní akční skupi-
ny Podřipsko a měli jsme štěstí – náš projekt byl 

mezi šesti, které hodnotící komise vybrala jako 
úspěšné. Děkujeme tímto za finanční podporu 
Místní akční skupině Podřipsko a těšíme se na 
budoucí spolupráci třeba i při příštích ročnících.

   Refresh contest slaví v tomto roce 7. naroze-
niny a já mu jako otec přeji mnoho šťastných 
a úspěšných chvil a také mnoho dalších poho-
dových ročníků.

Marek Fric, 
organizátor,  předseda 

skateboardového oddílu 
SK Štětí

Foto: Kamil Zachar

Skatepark ve Štětí ožil závodem Refresh contest 7  
V sobotu 19. dubna 2014 ožil skatepark ve Štětí sedmým ročníkem již tradičního závodu Refresh contest. Nápad na akci vznikl někdy 
v roce 2006 po dvou uskutečněných závodech ve štětském skateparku na konci léta. Ze strany jezdců a diváků byl zájem o více akcí 
v regionu, a jelikož disponujeme skateparkem v okolí jako jediní s chutí něco dělat, rozhodli jsme se uspořádat jarní závod, který 
prověří, zda jezdci přes zimu zaháleli, či pilně trénovali - proto i název „Refresh“.

Vecerníckovský

les
pohádkový

V neděli 1.června 2014  od 13:00 do 18:00

Vstup 50 Kč pro děti od 2 let
Start u dětského hřiště v parku j. hory

Herci v krásných kostýmech

Originální hry na trase dlouhé 2 km

na všechny děti čekají v cíli dárky

více informací a možnost registrace (5 dní před akcí) na 
www.veldo.cz

 ˇ ˇ

ve spolupráci s agenturou

Velká dobrodružství
Vás srdečně zvou na akci pro děti

V
E
L
D
O

Město Roudnice nad Labem,

 

Skautské středisk
o „Říp“ Roudnice 
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? Můžete nám blíže specifiko-
vat předmět své žádosti o dotaci, 
díky které byl zrekonstruován 
multifunkční dům ve Vaší obci?

Sen mnoha vedoucích spol-
ků v Litochovicích se v roce 2012 
naplnil: dotace získaná prostřed-
nictvím MAS České středohoří 
na projekt “Rekonstrukce multi-
funkčního domu v Litochovicích 
nad Labem” vyšla a napomohla ke 
zprovoznění tělocvičny a klubo-
ven turistického oddílu Veverčata 
i prostor místní lidové knihovny 
a kluboven pro rybáře a další zá-
jmová sdružení v obci Litochovice 
nad Labem, která je místní částí 
obce Prackovice nad Labem. Byl to 
náš první projekt realizovaný pro-
střednictvím pomoci z MAS. 

V rámci rekonstrukce došlo k 
výměně oken v přízemí v klubov-
nách, 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 elektric-
kých akumulačních kamen na vy-
tápění plynovým kotlem a v rámci 
začišťovacích a dokončovacích 
prací k renovaci sociálního zaříze-
ní a zastaralých rozvodů. 

Na práci se podíleli i dobrovol-
níci obce. Celá rekonstrukce trvala 
necelé tři měsíce. Smlouva se SZI-
Fem na poskytnutí dotace byla po-
depsána dne 28. 11. 2012 s celkovou 
výší možné dotace 639.837,- Kč. 
Bez pomoci MAS České středohoří 
bychom tak velký kus práce na-
jednou ale nezvládli a budova by 
chátrala dál. Za všechny uživatele 
kulturního domu v Litochovicích 
nad Labem proto MAS České stře-
dohoří proto neustále v duchu 
upřímně děkujeme .   
 
? V rámci Programu rozvoje 
venkova byly vyhlášeny celore-
publikové výzvy na stejný před-
mět dotace přímo Státním země-
dělským intervenčním fondem. 
Proč jste se rozhodl žádat nepří-
mo přes MAS ČS?

Žádosti o finanční pomoc pro-
střednictvím MAS jsou pro nás 
mnohem osobnější. Před podáním 
žádosti s pracovníky MAS konzul-
tujeme, jakým způsobem máme 

projekt zpracovat, na co se v rámci 
projektu soustředit, projednáme 
prostě dopředu naše možnosti a 
potřebné kroky k úspěšné reali-
zaci. Myslím, že osobní přístup a 
zájem lidí, kteří jsou v celém proce-
su zapojení, je asi tím nejsilnějším 
motivem, proč jsme nežádali pří-
mo SZIF. 

? Odkud jste se dozvěděla o 
možnosti podat si žádost právě 
u MAS ČS? 

Měla jsem veliké štěstí v tom, 
že jsem jako tlumočnice jazyka 
anglického dostala možnost vyjet 
v srpnu roku 2010 se skupinou 15 
starostů a dalších zástupců samo-
správy z území MAS Vladař, MAS 
Cínovecko a MAS Serviso do “LAG 
Satakunta ry” působící v oblasti 
města Kankanpää ve Finsku. Fin-
sko je v Evropě příkladem té nej-
lepší praxe a možná bychom se až 
divili, z jakých trosek se venkov ve 
Finsku dává dohromady, a kam za 
poslední dvě programovací obdo-
bí tato země, která je z více jak 76% 
pokryta lesy a 10% jezery, dospěla. 
Tady prvně jsem se dozvěděla o 
tom, co to jsou MAS, na jakém prin-
cipu fungují, co je jejich cílem a jak 
se lze do práce zapojit. Seznámila 

jsem se s metodou LEADER. Kouz-
lo tohoto přístupu spočívá v pro-
pojování a sdružování lidí, v jejich 
aktivní účasti na přeměně svého 
okolí a prostředí, ve vytváření a 
posilování vazeb ke kulturnímu 
dědictví, ke svému kraji, ke svým 
produktům, a tím pádem aktivní 
motivace o udržování památek 

a starobylých staveb. Jedná se o 
důmyslné propojování podnika-
telského, zemědělského, nezisko-
vého a samosprávního sektoru. 
Plná dojmů a elánu jsem se díky 
neutěšené situaci v naší obci stala 
v listopadu roku 2010 starostkou. 
Právě v tento moment jsem však 
velmi tvrdě narazila a zjistila, že 
obyvatelstvo Čech (a zřejmě i Mo-
ravy), ale zcela určitě v Prackovi-
cích a Litochovicích, je nastaveno 
úplně jinak - pohodlnost, kritika, 
neaktivita, zášť a negativita byly 
hlavními poznávacími rysy vel-
ké většiny obyvatel našich obcí. 
Navíc skutečnost, že se naše obce 
nacházejí v Sudetech a 90% pů-
vodních obyvatel tvořila německá 
populace odsunutá po válce, se-
hrála velkou úlohu ve lhostejnosti 
těchto lidí ke kulturnímu dědictví. 
Stále jsem měla před očima finský 
venkov a stavby, aktivity a projek-
ty, které natolik pozvedly život v 
oblasti, spojily obyvatele, dokáza-
ly probudit spící. Nápadů je však 
mnohem více, než se dá v jednom 
volebním období stihnout. Ale i tak 
mám obrovskou radost, že MASky 
u nás existují, jak fungují a že jsou 
nám, obcím a malým subjektům, k 
dispozici.    

? Připravovali jste si žádost 
sami, nebo Vám někdo s žádostí 
pomohl?

Mám-li hovořit upřímně za 
sebe, určitě bych se do podávání 
žádostí sama nikdy nepouštěla. 
Mám osvědčeného externího spo-
lupracovníka, který má bohaté 
zkušenosti a veškerý proces týka-

jící se vyplnění žádosti a zajištění 
veškerých potřebných dokladů 
a podkladů by mi zabral velmi 
mnoho času. Jelikož takových 
“drobností” má starosta většinou 
na starosti ještě minimálně sto, 
není v mých silách tento proces 
samostatné a kvalitně zvládnout. 
Krom toho bych si hodně vyčítala, 
že jsme přišli o možnost renovovat 
jen kvůli nějaké zbytečné admi-
nistrativní chybě nebo neznalosti. 
Takže přenechávám tuto činnost 
odborníkům. 

? Můžete nám popsat, jak pro-
bíhala spolupráce s MAS ČS? 
Jak Vám během realizace po-
mohla MAS ČS? 

Současné vedení obce aktivně 
podporuje rozkvět komunitního 
života, vzdělávání a smysluplných 
mimoškolních aktivit směřova-
ných k upevňování sounáležitosti. 
V minulých letech bylo toto všech-
no dlouhodobě na okraji zájmu. 
Obec si je plně vědoma toho, že 
pro udržení obyvatel na venko-
vě, je třeba vybudovat upřímný 
vztah ke svému bydlišti, který se 
nejpevněji tvoří právě v dětských 
letech. A právě osobní přístup pra-
covníků MAS České středohoří, je-
jich upřímný zájem a chuť pomoci 
dobré věci nám velmi usnadňuje 
administraci projektu. Výměna 
zkušeností z obcí, které již takový-
mi procesy prošly, je také k neza-
placení. Přispěla i osobní znalost 
místních poměrů a historických 
souvislostí, které pracovníci MAS 
v celém procesu prokazovali. Vše 
probíhalo vždy hladce a ve velmi 

Rozhovor se starostkou Prackovic nad Labem 
„Je třeba zvýšit povědomí o činnosti místních akčních skupin,“ říká paní starostka Prackovic nad Labem

 ZPRAVODAJ 2/2014strana 6

Milé děti, srdečně vás zvu na 1.ročník Divadelního festivalu  v Roudnici nad Labem!
Eva Synková, hlavní organizátor festivalu

Festival se uskuteční za finanční podpory města 
Roudnice nad Labem  

a Místní akční skupiny Podřipsko.  
MOC DĚKUJEME!!!

TVŮRČÍ DÍLNY:
Perkusy - (lektor: Markéta Lesse, Praha)
Hra na různé perkusy, práce s rytmem, souhra celé 
skupiny, vyjádření pocitů hudbou.

Scénografie - (lektor: Renata Karfilátová )
Od nápadu k nákresu a k náznaku realizace, aneb, co 
vše musí scénograf vědět a umět.

Loutkoherectví - (lektor: Jaroslava Vlčková, Praha)
Děti si vyzkouší práci s různými druhy loutek, budou 
se učit vodit je a sehrají krátký příběh.

Herectví - (lektor: Eva Synková nebo Hana Krtičková)
Základy herectví, práce s hlasem, s tělem, prostorové 
vnímání, vnímání partnera na jevišti.

Žurnalistika – divadelní kritika
(lektor: Amálie Kovářová, studentka mediální tvorby, 
Praha a Filip Vozáb)

PROGRAM:
Pátek 23.5. KINO SOKOL
17:00 Příhody včelích medvídků (Divadlo Krapet)
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci. Na louce, která 
je jejich domovem, zažijeme mnohá dobrodružství.

Sobota 24.5.    KD ŘÍP
10:00 – 11:00 Kocour Modroočko (Divadlo Krapet)
Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve 
učí pořádnému kočičímu životu. Hudební pohádka 
z pera Marka Ebena. 

15:30 – 16:30 O dvanácti měsíčkách 
(Mladá scéna Ústí nad Labem)
Pohádka s prvky černého divadla, podle klasické 
předlohy. Inscenace plná písniček, kouzel, světelných 
a zvukových efektů okouzlí nejen  malé diváky.

Neděle 25.5.   KD  ŘÍP
10:00 – 11:00 O Šípkové Růžence  
(Divadlo u staré herečky)
Loutkové divadlo pro děti od 3 let.
15:30 – 16:30 Tři čuníci (Divadelní soubor Zmatlík)
Hraná pohádka nejen pro malé děti.

DĚTSKÝ  DIVADELNÍ  FESTIVAL
ROUDNICE NAD LABEM

23. 5. - 25. 5. 2014
1.ročník Divadelního festivalu v Roudnici nad Labem představí dětem 
několik vybraných  hraných i loutkových divadelních pohádek. Kromě 
divadelních představení budou celý víkend probíhat tvůrčí dílny,  
ve kterých se děti mohou setkat s mnoha disciplínami uměleckého 
světa. Kapacita v jednotlivých dílnách je však omezena, proto je 
třeba se k účasti na dílně předem přihlásit na internetové adrese  
www.divadelni-festival-roudnice.cz. Zde se také dozvíte podrobnější 
informace o konaných tvůrčích dílnách.
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přátelském a příjemném duchu. 

Co mě mrzí je skutečnost, že 
v Česku nejsou MAS nikterak ve-
řejně známé, já jako občan bych 
se o jejich existenci jen těžko do-
zvěděla. Mou největší životní udá-
lostí bylo setkání právě s fungová-
ní MAS ve Finsku. Ideje metody 
LEADER, což je základní princip 
fungování MAS, nejsou u nás v re-
publice ani známy ani nikterak 

propagovány. Celkově se o MAS-
kách málo ví, mezi běžné lidi se to 
moc nedostane.    

? V čem shledáváte největší 
přínos MAS ČS? 

Podle mého názoru by MASky 
měly být tou první instancí, kam se 
obce v rámci strategického rozvoje 
svého území mohou nebo dokon-
ce mají obrátit. Koordinovaný roz-

voj jednotlivých území pokrytých 
MAS je nezbytným předpokladem 
pro zdárné fungování jednotli-
vých projektů. Jejich propojování 
a plnění tak tohoto zásadního cíle 
jejich existence - zlepšování života 
lidí odspodu, ne shora. Realizace 
projektů a programů, které vychá-
zejí přímo z lidu, z jednotlivých 
komunit, výměna zkušeností a ob-
lastní sounáležitost jsou prvky, 

které stále musíme ještě hodně 
prohlubovat a zdokonalovat. Dě-
kuji za příležitost, že jsem mohla ve 
Vašem zpravodaji o naší obci a naší 
MAS pohovořit.

Mgr.Andrea Svobodová Křešová, 
starostka obce  

Prackovice nad Labem 

 V rámci projektu Polabskými stezkami za 
vínem a poznáním se bude Místní akční skupi-
na Podřipsko podílet na organizaci 1. ročníku 
Roudnického koštu, na který budou pozváni 
především místní malovinaři z obou pod-
oblastí - litoměřické a mělnické. Po loňském 
úspěšném nultém ročníku se opět mohou 
vyznavači, odborníci, ale i neznalci vín těšit 
na akci určenou, stejně jak je tomu zvykem na 
Moravě, těm nejdrobnějším vinařům. Smys-

lem je představení jedinečných vín, podpora 
místních producentů a výměna zkušeností 
a poznatků mezi vinaři. Organizátory určená 
komise ocení nejlepší víno daného ročníku 
a atmosféru zpříjemní i doprovodný kulturní 
program. To vše v sobotu 14. června 2014 v are-
álu roudnického zámku.

 Polabskými stezkami za vínem a pozná-
ním je název projektu, který si klade za cíl 

odstranit bariéry vytvořené hranicemi krajů 
a obnovit provázanost území MAS Vyhlíd-
ky a MAS Podřipsko. V rámci projektu bude 
vybudována vinařská stezka, která se stane 
alternativou pro turisty projíždějící po Labské 
magistrále. Naučná stezka poskytne turistům, 
kromě krásných pohledů na viniční horu Sovi-
ci, mělnický zámek nebo pohledu z tzv. labské 
terasy, informace o historii vinařství, místních 
vinařích a dalších atraktivitách. 

Roudnický košt představí jedinečná česká vína

K zapůjčení nabídneme party stany, stoly a lavičky
V průběhu června vznikne na webových stránkách Místní akční skupiny Podřipsko sekce, 
kde si budete moci k zapůjčení vybrat a objednat inventář jako jsou party stany různých 
velikostí a stoly s lavičkami (tzv. „pivní sety“). Pro členy MAS Podřipsko je připraven sníže-
ný manipulační poplatek. Více informací najdete na webu: www.maspodripsko.cz  
nebo na Facebooku: www.facebook.com/maspodripsko.

TIRÁŽ:

ZPRAVODAJ VYDALA 
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODŘIPSKO, 
OČKOVA 2, 413 01  ROUDNICE N. L.

DATUM VYDÁNÍ 2. 5. 2014. 
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EV. Č. MINISTERSTVA KULTURY:  
MK ČR E 21516

www.roudnicky-kost.cz

ROUDNICKÝ KOŠT

1. ročník Roudnického koštu na lobkowiczkém zámku

SOBOTA 14. 6. 2014 
Na webu také informace o 0. ročníku z roku 2013

Pořadatele a partneři:


