
 
 

 



 
 

 Strategie MAS Český sever, z. s. na nové období byla schválena 
 

Od roku 2009 realizovala MAS Český sever, z. s. (do září 2015 pod názvem MAS Šluknovsko) Strategický plán 
LEADER „Šluknovsko návštěvníkům i sobě“. Tato strategie včetně stanovených priorit platila pro období 2008 – 2013. 
Jakým směrem se bude ubírat rozvoj území v novém programovém období 2014 – 2020, napovídá Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. (SCLLD). Nejde však o dokument, který byl připraven 
tzv. „od stolu“, ale vychází ze zkušeností, názorů a přání místních obyvatel, které jsme zjišťovali. 
 

Tvorbě strategie předcházela řada komunitních projednání, workshopů, specializovaných dotazníkových šetření a anket, 
určených pro širokou veřejnost, ale i pro vymezené cílové skupiny jako např. živnostníky, zemědělce, zájmové spolky, 
neziskové organizace, obce, učitele a žáky základních a středních škol. Součástí příprav byly strukturované rozhovory 
se starosty obcí a zmapování projektových záměrů obcí. Expertní zpracování získaných výstupů proběhlo vždy na jaře 
v letech 2013 a 2014. 
 
Všechny uvedené aktivity koordinoval pracovní tým 
MAS Český sever, z. s. ve složení Ing. Eva 
Hamplová (vedoucí pracovník SCLLD), Miroslav 
Řebíček, Mgr. Filip Mágr, Ing. Martin Kučera, Radim 
Burkoň, Hana Kracmanová, Ing. Marek Hartych, Ing. 
Michal Vnenk, Ing. Jan Slavík, Ph.D., Martin Zíka, 
Mgr. Markéta Skočovská a externí poradce Mgr. 
Jakub Mareš. Členové týmu kromě přípravy vlastního 
dokumentu rovněž průběžně zpracovávali podklady                   
a informace pro představenstvo a členskou základnu 
MAS o jednotlivých etapách zpracování strategie. 
 

Náročná práce byla na přípravě SCLLD byla završena na Valné hromadě MAS Český sever, z. s., která se uskutečnila 
v krásném prostředí restaurace Radnice ve Chřibské 19. ledna 2016. Zde byla členskou základnou jednomyslně 
schválena  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. na období 2014 – 2020. Po finálních 
úpravách byla Strategie CLLD odeslána dne 2. března 2016 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ke konečnému 
hodnocení.  
Kompletní dokument SCLLD, který obsahuje popis území, analytickou, strategickou a implementační část a přílohy 
včetně přehledu financování, je uveřejněn na http://www.masceskysever.cz/sclld. 
 

Celková podpora MAS Český sever, z. s. na roky 2016 – 2022 činí 172 102 tis. Kč. Tato částka je rozdělena na 
jednotlivé dotační programy následovně: 

 

Strategické cíle: 
1. Zlepšit podmínky pro zaměstnávání a podnikání se současným zvyšováním kvality vzdělávání a služeb  
2. Zkvalitnit dopravu, infrastrukturu a možnosti volnočasového vyžití  
3. Zlepšit kvalitu životního prostředí  
4. Zvýšit atraktivnost regionu pro návštěvníky a posílit spolupráci a komunitní rozvoj  
 

Foto: Valná hromada 19. 1. 2016, Chřibská 
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Integrovaný regionální operační program 97 824 tis. Kč 
Operační program Životní prostředí 14 017 tis. Kč 
Operační program Zaměstnanost 19 337 tis. Kč 
Program rozvoje venkova ČR 40 924 tis. Kč 



 
 

Podpořené projekty z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, Osa IV  Leader 
  

Od srpna 2009 do ledna 2014 vyhlásila MAS Český sever, z. s. celkem 11 výzev k předkládání žádostí o dotaci 
z Programu rozvoje venkova ČR. Úspěšně bylo ukončeno 98 projektů s celkovou výší proplacené dotace    
26 529 293 Kč. Připomeňme si, o jaké projekty se jednalo (v některých případech byly názvy projektů v našem 
přehledu zkráceny). 

 
Název projektu Rozvoj venkova prostřed. vzdělávání v regionu Tolštejn. panství 
Příjemce dotace Partnerství pro Český Sever, o. s., Varnsdorf 
Výše dotace, fiche 151 954 Kč, fiche 8 
Rok realizace 2010 
Popis projektu 
1 

Rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti venkovského cestovního 
ruchu, místní produkce a služeb. 

 
Název projektu Vzdělávání v oblasti jezdectví a hipoturistiky 
Příjemce dotace REGIOcentrum, o. p. s., Rumburk 
Výše dotace, fiche 300 000 Kč, fiche 8 
Rok realizace 2010 
Popis projektu 
2 

Odborně vzdělávací program, zaměřený na jezdectví                    
a hipoturistiky. 

 
Název projektu Ubytovací zařízení v pivovaru Kocour 
Příjemce dotace Pivovar Kocour Varnsdorf, s. r. o. 
Výše dotace, fiche 750 000 Kč, fiche 5 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
3 

Zřízení ubytovacího a stravovacího zařízení v pivovaru Kocour, 
odpovídajícího současným požadavkům v oblasti cest. ruchu. 

 
Název projektu Rekonstrukce kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží, I. etapa 
Příjemce dotace Sdružení na záchranu kostela sv. Kateřiny, o. s., Dolní Podluží 
Výše dotace, fiche 1 349 910 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2012 
Popis projektu 
4 

Výměna poškozených nebo napadených částí prvků krovu           
a statické zajištění stropu výdřevou. 

 
Název projektu Rekonstrukce haly na uskladnění krmiv 
Příjemce dotace Ing. Jan Machač, Chřibská 
Výše dotace, fiche 739 950 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2012 
Popis projektu 
5 

Rekonstrukce haly na uskladnění sena, zajištění kvalitního krmiva 
po celé zimní krmné období. 

 
Název projektu Stavba stodoly na uskladnění krmiv a steliv 
Příjemce dotace Petr Dastych, Krásná Lípa 
Výše dotace, fiche 619 250 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2011 
Popis projektu 
6 

Výstavba nové stodoly, uchování krmiva po celé zimní období 
v odpovídající kvalitě. 

 
Název projektu Rekonstrukce tří dětských hřišť 
Příjemce dotace Město Dolní Poustevna 
Výše dotace, fiche 244 036 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2011 
Popis projektu  
7 

Obnova a rozšíření hřišť pro tři věkové skupiny děti (0 – 3, 3 – 6, 
6 – 11 roků) pro MŠ, ZŠ a Baby club Krteček v Dolní Poustevně. 
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Název projektu Vybudování víceúčel. centra pro sportovní a volnočas. aktivity     
Příjemce dotace Obec Horní Podluží 
Výše dotace, fiche 671 419 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2011 
Popis projektu 
8 

Vybudování víceúčelového centra sportovních a volnočasových 
aktivit pro široké spektrum cílových skupin. 

 
Název projektu Záchrana kulturního dědictví města Jiříkov 
Příjemce dotace Město Jiříkov 
Výše dotace, fiche 62 244 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2011 
Popis projektu 
9 

Oprava drobné sakrální památky – sochy sv. Jana Křtitele na 
náměstí v Jiříkově. 

 
Název projektu Průzkum kostela sv. Vavřince 
Příjemce dotace Římskokatolická farnost, Děkanství Rumburk 
Výše dotace, fiche 60 300 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2011 
Popis projektu 
10 

Zpracování stavebně historického průzkumu, nezbytného pro 
zahájení celkové stavební obnovy kostela sv. Vavřince. 

 
Název projektu Expozice církevního umění Šluknovska 
Příjemce dotace Římskokatolická farnost, Děkanství Rumburk 
Výše dotace, fiche 1 350 000 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
11 

Vytvoření a instalace stálé česko-německé expozice církevního 
umění Šluknovského výběžku. 

 
Název projektu Obnova památníku padlých občanů obce Zahrady 
Příjemce dotace Klub českých turistů Krásná Lípa 
Výše dotace, fiche 471 636 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2012 
Popis projektu 
12 

Obnovení památníku z roku 1922, který byl v sedmdesátých 
letech 20. století necitlivým způsobem odstraněn. 

 
Název projektu Vybudování dětského hřiště 
Příjemce dotace Obec Lipová 
Výše dotace, fiche 633 070 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2011 
Popis projektu 
13 

Vybudování víceúčelového hřiště v centru obce, navazujícího na 
ZŠ, MŠ a Dětský domov v Lipové. 

 
Název projektu Nákup hudebního nástroje - cimbálu 
Příjemce dotace Folklorní soubor Lužičan, Krásná Lípa 
Výše dotace, fiche 95 850 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2011 
Popis projektu 
14 

Díky novému hudebnímu nástroji se souboru otevřely nové 
možnosti v prezentaci severočeského folklóru. 

 
Název projektu Úprava parkuru a nákup diskové sekačky 
Příjemce dotace Petr Dastych 
Výše dotace, fiche 124 250 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2012 
Popis projektu 
15 

Nákup zemědělské techniky, potřebné pro rozvoj farmy a písková 
úprava parkuru, spočívající ve vytvoření pískové pracovní vrstvy. 
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Název projektu Pořízení zemědělské techniky 
Příjemce dotace Ing. Jan Machač, Chřibská 
Výše dotace, fiche 334 882 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2012 
Popis projektu 
16 

Předmětem projektu bylo pořízení shrnovače sena, rozdružovače 
balíků sena, senáže a slámy.  

 
Název projektu Obnova technického vybavení společnosti ZEMSPOL s. r. o. 
Příjemce dotace ZEMSPOL s. r. o., Velký Šenov 
Výše dotace, fiche 500 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2012 
Popis projektu 
17 

Nákup kolového traktoru o výkonové třídě 100 HP. Obnova 
zemědělské techniky společnosti. 

 
Název projektu Nákup baličky na sklizeň píce 
Příjemce dotace Ladislav Štrupl, Rumburk 
Výše dotace, fiche 240 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2012 
Popis projektu 
18 

Obnovení zemědělské techniky, která umožní produkovat kvalitní 
jatečná zvířata. 

 
Název projektu Nákup ovíječe píce 
Příjemce dotace Jiří Janiš, Krásná Lípa 
Výše dotace, fiche 155 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2012 
Popis projektu 
19 

Nákup ovíječe píce umožní na zemědělské farmě produkovat 
kvalitní ekologické krmivo. 

 
Název projektu Vybavení pekařství a cukrářství novou technikou 
Příjemce dotace Alena Šedivá, Krásná Lípa 
Výše dotace, fiche 900 000 Kč, fiche 4 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
20 

Nové vybavení umožnilo zvýšit výrobu a zásobovat provozovnu 
kvalitním pečivem. 

 
Název projektu Sportovní vybavení pro lyžařskou školu TimSki 
Příjemce dotace Hana Jurčková, Horní Podluží 
Výše dotace, fiche 150 600 Kč, fiche 5 
Rok realizace 2012 
Popis projektu 
21 

Pořízení bezpečných a kvalitních překážek, sloužících jako 
výukové pomůcky pro zdravé i handicapované lyžaře vč. dětí. 

 
Název projektu Rekonstrukce Hotelu Erlec – II. etapa 
Příjemce dotace Hotel PRAHA AHA, Šluknov 
Výše dotace, fiche 225 893 Kč, fiche 5 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
22 

Oprava sociálního zařízení, nákup vybavení a nová fasáda hotelu 
zvýší návštěvnost ubytovacího zařízení. 

 
Název projektu Sítě proti sněhu pro úsporu a bezpečí našich zimních cest, 1. et. 
Příjemce dotace Svazek obcí Sever, sídlo Lipová 
Výše dotace, fiche 261 630 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2012 
Popis projektu 
23 

Zlepšení průjezdnosti mezi obcemi pro osobní a hromadnou 
dopravu v zimním období. 
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Název projektu Pořízení formátovací pily 
Příjemce dotace Vojtěch Huk, Dolní Podluží 
Výše dotace, fiche 101 940 Kč, fiche 4 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
24 

Kvalitní formátovací pila velice usnadní formátování deskového  
materiálu a zvýší kvalitu výrobků díky přesnosti stroje. 

 
Název projektu Pořízení nové technologie tisku a ořezu 
Příjemce dotace Radek Tesař, Jiřetín pod Jedlovou 
Výše dotace, fiche 212 640, fiche 4 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
25 

Pořízení velkoformátové tiskárny s piezoelektrickou technologií 
tisku s trvanlivým metalickým potiskem předmětů do šíře 1 metru. 

 
Název projektu Oprava varhan v kostele sv. Michaela Archanděla 
Příjemce dotace Římskokatolická farnost Dolní Poustevna 
Výše dotace, fiche 218 240 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
26 

První oprava od instalace varhan v roce 1922. Další nefunkčnost 
nástroje by vedla k jeho úplné devastaci. 

 
Název projektu Stavební úpravy hasičské zbrojnice 
Příjemce dotace Obec Rybniště 
Výše dotace, fiche 597 416 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
27 

Stavební úpravy hasičské zbrojnice v obci, propojení s areálem 
bývalé výtopny. 

 
Název projektu Vybudování výstavních a víceúčelových prostor 
Příjemce dotace Město Mikulášovice 
Výše dotace, fiche 434 426 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
28 

Rekonstrukce vnitřních prostor, vybudování expozice 
s pravidelným provozem výstavní činnosti. 

 
Název projektu Vybavení Domu Českého Švýcarska – inform. a škol. centra 
Příjemce dotace České Švýcarsko o. p. s., Krásná Lípa 
Výše dotace, fiche 395 210 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
29 

Technické a ICT vybavení včetně programování a instalace, 
úsporné osvětlení, doplnění nábytku. 

 
Název projektu Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu 
Příjemce dotace Obec Horní Podluží 
Výše dotace, fiche 269 124 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
30 

Rekonstrukce šaten, zateplení západní a jižní stěny, vybudování 
plynové přípojky. 

 
Název projektu Partnerství pro Český sever 
Příjemce dotace Návrat ovocnářství na Šluknovsko 
Výše dotace, fiche 0 Kč, fiche 8 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
31 

Exkurze do MAS České Středohoří, semináře, studijní materiály 
(rozvoj místní produkce, podpora drobného podnikání). 
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Název projektu Odborné vzdělávání pro oblast hipoturistiky 
Příjemce dotace REGIOcentrum, o. p. s., Rumburk 
Výše dotace, fiche 182 088 Kč, fiche 8 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
32 

Příprava 20 absolventů na zajištění a provoz turistických stájí 
včetně doprovodných služeb. 

 
Název projektu Řešení dopravní obslužnosti obce – 1. etapa  
Příjemce dotace Obec Horní Podluží 
Výše dotace, fiche 411 552 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
33 

Výstavba 4 autobusových zastávek v obci včetně instalace 
laviček. 

 
Název projektu Naučná stezka po kamenných památkách 
Příjemce dotace Město Dolní Poustevna 
Výše dotace, fiche 379 583 Kč, fiche 10 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
34 

Vytvoření naučné stezky obsahovalo instalaci čtyř informačních 
tabulí s lavičkami. 

 
Název projektu Výměna oken a renovace interiéru rozhledny Vlčí hora 
Příjemce dotace Klub českých turistů Krásná Lípa 
Výše dotace, fiche 219 330 Kč, fiche 10 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
35 

Výměna oken a oprava interiéru rozhledny, grafický návrh a tisk 
propagačního materiálu. 

 
Název projektu Nákup zemědělské techniky 
Příjemce dotace Ondřej Malina, Horní Poustevna 
Výše dotace, fiche 61 925 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
36 

Soubor přídavných komponentů k malotraktoru MT8 
(čelní nakladač, přepravní vidle, vidle na hnůj, mulčer). 

 
Název projektu Rekonstrukce střechy na stodole a nákup mulčovače 
Příjemce dotace Ing. Josef Čížek, Mikulášovice 
Výše dotace, fiche 246 950 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
37 

Rekonstrukce střechy na stodole k uskladnění sena a zajištění 
zázemí pro skot, nákup mulčovače k údržbě pastvin.  

 
Název projektu Nákup dvouramenné diskové sekačky 
Příjemce dotace Petr Houdek, Rumburk 
Výše dotace, fiche 210 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
38 

Nákup dvouramenné sekačky zkrátí pojezdovou dobu při sklizni 
píce. 

 
Název projektu Nákup shrnovače píce 
Příjemce dotace Miloslav Strejc, Rumburk 
Výše dotace, fiche 210 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
39 

Shrnovač píce umožní produkovat kvalitní ekologické krmivo. 
Farma hospodaří na cca 100 ha trvalého travního porostu. 
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Název projektu Nákup přepravníku balíků 
Příjemce dotace Pavel Hanykýř, Horní Podluží 
Výše dotace, fiche 130 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
40 

Pozemky se nacházejí ve větší vzdálenosti od farmy. Krmení je 
nutno převážet po komunikaci, na nový vlek se vejde více balíků. 

 
Název projektu Obnova místní komunikace v Rybništi 
Příjemce dotace Obec Rybniště 
Výše dotace, fiche 486 879 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
41 

Obnova místní komunikace III. třídy v místní části Nová Chřibská. 
Komunikace byla z důvodu přívalových dešťů v havarijním stavu. 

 
Název projektu Oživení starého hřbitova v Mikulášovicích 
Příjemce dotace Město Mikulášovice 
Výše dotace, fiche 489 217 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
42 

Vytvoření klidové zóny a záchrana pietního místa. Součástí 
projektu bylo pořízení zahradního traktoru pro údržbu obce. 

 
Název projektu Sítě proti sněhu pro úsporu a bezpečí našich zimních cest 2. et. 
Příjemce dotace Svazek obcí Sever, sídlo Lipová 
Výše dotace, fiche 199 182 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
43 

Cílem projektu bylo zamezit špatné průjezdnosti komunikací v 
zimním období, na kterých leží velké množství navátého sněhu. 

 
Název projektu Nákup dojícího systému 
Příjemce dotace Ondřej Malina, Horní Poustevna 
Výše dotace, fiche 74 700 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
44 

Farma, která se zabývá chovem koz, byla vybavena mobilním  
dojícím zařízením včetně montáže ve stáji. 

 
Název projektu Ovíječka balíků a čelní nakladač k traktoru 
Příjemce dotace Petr Brabenec, Staré Křečany 
Výše dotace, fiche 200 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
45 

Nové stroje umožňují efektivnější přípravu a manipulaci                
s krmením pro skot. 

 
Název projektu Nákup ovíječky na kulaté balíky 
Příjemce dotace Milan Kopsa, Ludvíkovice 
Výše dotace, fiche 137 483 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
46 

Farma byla nucena přejít převážně na krmení senáží, kde 
včasnost zabalení je zásadní pro kvalitu produkovaného krmiva. 

 
Název projektu Nákup shrnovače píce 
Příjemce dotace Zdeněk Jindra, Rumburk 
Výše dotace, fiche 175 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
47 

Nově pořízený stroj zajistí díky kvalitnímu krmení produkovat 
jatečný skot v ekologické kvalitě. 
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Název projektu Nákup nákladního traktorového návěsu 
Příjemce dotace Vladimír Sadílek, Rumburk 
Výše dotace, fiche 101 175 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
48 

Nákupem traktorového návěsu s lepšími parametry byly vyřešeny  
problémy s přepravou obilí do skladu. 

 
Název projektu Přepravník zvířat 
Příjemce dotace Eduard Němec, Ludvíkovice 
Výše dotace, fiche 104 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
49 

Nákupem přepravníku zvířat došlo k úspoře pohonných hmot. 
Snižování nákladovosti je základním pilířem pro rozvoj farmy. 

 
Název projektu Nákup lisu na sklizeň píce 
Příjemce dotace Zdeněk Hampl, Arnoltice 
Výše dotace, fiche 192 845 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
50 

Nový lis umožnil produkci kvalitních jatečných zvířat. 

 
Název projektu Výstavba kotelny na biomasu 
Příjemce dotace Petr Houdek, Šluknov 
Výše dotace, fiche 723 700 Kč, fiche 3 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
51 

Kotelna vytápí pomocí vlastních přebytků sena opravárenskou 
dílnu, která se zabývá opravami zemědělských strojů. 

 
Název projektu Inovace techniky Eoné kosmetika s. r. o. 
Příjemce dotace Eoné kosmetika s. r. o. 
Výše dotace, fiche 72 600 Kč, fiche 4 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
52 

Moderní přístroj zlepšil konzistenci a trvanlivost krémů. Výsekový 
nástroj zvýšil úroveň designu prodávaných výrobků. 

 
Název projektu Zábavné aktivity pro děti i dospělé 
Příjemce dotace Jedlová, s. r. o., Jiřetín pod Jedlovou 
Výše dotace, fiche 159 710 Kč, fiche 5 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
53 

Rozšíření služeb a nabídky sportovního areálu pro turisty, rodiny, 
školní výlety, školy v přírodě, firemní akce. 

 
Název projektu Rekonstrukce kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží III. etapa 
Příjemce dotace Sdružení na záchranu kostela sv. Kateřiny, Dolní Podluží 
Výše dotace, fiche 179 946 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
54 

Projekt navázal na probíhající rekonstrukci krovu kostela s cílem 
postupně dokončit celkovou rekonstrukci stropu. 

 
Název projektu Obnova kamenného kříže na vrcholu kopce Poustevník 
Příjemce dotace Město Dolní Poustevna 
Výše dotace, fiche 152 712 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
55 

Obnova pietní památky s věrnou replikou kříže, který pocházel       
z roku 1863. 
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Název projektu Obnova kostela sv. Vavřince v Rumburku 
Příjemce dotace Římskokatolická farnost, Děkanství Rumburk 
Výše dotace, fiche 256 069 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
56 

Rekonstrukce krovu kostela, výměna střešní krytiny a osazení 
oken ve střešním plášti severovýchodního přístavku kostela. 

 
Název projektu Obnova obecní kapličky, místo pro setkávání, 2. etapa 
Příjemce dotace Obec Ludvíkovice 
Výše dotace, fiche 398 760 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
57 

V replice historické kapličky byly provedeny dokončovací práce a 
upraven okolní terén. Kaplička slouží ke kulturnímu vyžití občanů. 

 
Název projektu Sportovní hřiště 
Příjemce dotace Město Krásná Lípa 
Výše dotace, fiche 295 079 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
58 

Hřiště pro starší děti a mládež s cvičebními prvky na posilování. 

 
Název projektu Rekonstrukce dětského hřiště v obci Růžová – 2. etapa 
Příjemce dotace Obec Růžová 
Výše dotace, fiche 104 560 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
59 

Terénní úpravy dětského hřiště v centru obce, instalace 
dřevěného hracího prvku se skluzavkou. 

 
Název projektu Multifunkční vybavení pro kulturní zařízení 
Příjemce dotace Město Šluknov 
Výše dotace, fiche 319 500 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
60 

Podium pro venkovní a vnitřní použití včetně podesty a schodiště, 
sedací soupravy (dřevo, kov) a zastřešení podia. 

 
Název projektu Klíček – vybavení vznikající církevní mateřské školy 
Příjemce dotace Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Rumburk 
Výše dotace, fiche 234 153 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
61 

Funkční a účelné vybavení prostor v přízemí fary (jídelna, šatna, 
herna, ložnice, zahradní nábytek a pískoviště). 

 
Název projektu Obnova vybavení školní jídelny  
Příjemce dotace ZŠ a MŠ Dolní Poustevna 
Výše dotace, fiche 180 882 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
62 

Pořízením výkonnější technologie byly splněny nízkoenergetické 
požadavky na zařízení kuchyně, její vybavení a hygienu. 

 
Název projektu Autobusový záliv - Filipovská 
Příjemce dotace Město Jiříkov 
Výše dotace, fiche 256 500 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
63 

Vybudování autobusového zálivu a stavba nové autobusové 
čekárny v Jiříkově – Filipově. 
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Název projektu Rozcestníky, naučné tabule a hrací prvky pro naučnou stezku II 
Příjemce dotace Obec Srbská Kamenice 
Výše dotace, fiche 101 900 Kč, fiche 10 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
64 

V II. etapě byly instalovány naučné informační tabule, rozcestníky, 
naučné hrací prvky a lavičky ke stezce, vybudované v I. etapě. 

 
Název projektu Zpevněné plochy u stáje masného skotu 
Příjemce dotace František Job, Varnsdorf 
Výše dotace, fiche 210 708 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
65 

Vybudováním zpevněných ploch kolem stáje, seníku a hnojiště 
došlo k bezpečnému pohybu masného skotu po pevném povrchu. 

 
Název projektu Nákup čelního nakladače k traktoru 
Příjemce dotace Anna Janišová, Krásná Lípa 
Výše dotace, fiche 150 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
66 

Nákupem stroje byla dostatečně zajištěna hygiena krmiv               
a bezpečnost práce při manipulaci s balíky. 

 
Název projektu Naháňka pro skot včetně fixační klece 
Příjemce dotace Martin Benc, Staré Křečany 
Výše dotace, fiche 96 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
67 

Díky naháňce včetně fixační klece byla zajištěna bezpečnost při 
práci se zvířaty, ale i bezpečnost samotných zvířat. 

 
Název projektu Oboustranný čtyřradličný pluh 
Příjemce dotace Petr Brabenec, Staré Křečany 
Výše dotace, fiche 175 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
68 

Nákup stroje zajistil značnou úsporu času strávenou při přípravě 
půdy k vytvoření kvalitní krmné základny zvířat. 

 
Název projektu Zřízení provozovny lahůdek a polotovarů s prodejnou v Rumburku
Příjemce dotace JKC Spektrum s. r. o., Rumburk 
Výše dotace, fiche 499 968 Kč, fiche 4 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
69 

V přízemí nově zrekonstruované budovy vznikla provozovna 
s přípravnou produktů rychlého občerstvení a polotovarů. 

 
Název projektu Půjčovna sportovního vybavení Cottage 
Příjemce dotace Ing. Aleš Kubica, Krásná Lípa 
Výše dotace, fiche 106 500 Kč, fiche 5 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
70 

Půjčovna sportovních potřeb je vítanou doplňkovou službou pro 
ubytované návštěvníky v regionu. Otevřena je celoročně. 

  
Název projektu Kemp Kocour 
Příjemce dotace Pivovar Kocour Varnsdorf, s. r. o. 
Výše dotace, fiche 202 595 Kč, fiche 5 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
71 

Zázemí pro návštěvníky areálu pro venkovní kulturní a sportovní 
akce, mobilní sociální zařízení a venkovní stravovací zařízení. 
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Název projektu Zlepšení ubytovacích služeb na Šluknovsku 
Příjemce dotace RRC s. r. o., Varnsdorf 
Výše dotace, fiche 347 640 Kč, fiche 5 
Rok realizace 2013 
Popis projektu 
72 

Základní fitness vybavení, dětské hřiště, minigolf, dřevěný srub     
k úschově sportovních potřeb a nářadí, fréza na úklid sněhu. 

 
Název projektu Oprava skalní kaple sv. Ignáce ve Všemilech 
Příjemce dotace Obec Jetřichovice 
Výše dotace, fiche 173 837 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
73 

Celková obnova unikátní skalní kaple - nemovité kulturní památky, 
zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR. 

 
Název projektu Rekonstrukce kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží, IV. etapa 
Příjemce dotace Sdružení na záchranu kostela sv. Kateřiny, Dolní Podluží 
Výše dotace, fiche 179 946 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
74 

Výměna stropního trámu plné vazby a dvou stropních trámů 
jalové vazby s cílem postupné celkové rekonstrukce kostela. 

 
Název projektu Zastavení v expozici Sklářství v regionu 
Příjemce dotace České Švýcarsko o. p. s., Krásná Lípa 
Výše dotace, fiche 140 490 Kč, fiche 6 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
75 

Vytvoření detailního libreta zastavení Sklářství v regionu, nákup 
vzorků a exponátů, web propagace, tisk propagačního materiálu. 

 
Název projektu Rekonstrukce a modernizace sokolovny 
Příjemce dotace TJ Sokol Filipov 
Výše dotace, fiche 120 406 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
76 

Snížení energetické náročnosti objektu, zateplení, oprava střechy, 
výměna oken a dveří. 

 
Název projektu Hasičská zbrojnice Varnsdorf 
Příjemce dotace Město Varnsdorf 
Výše dotace, fiche 201 153 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
77 

Rekonstrukci podlahy v prostoru dílny a garáží Sboru 
dobrovolných hasičů Varnsdorf. 

 
Název projektu Polyfunkční společenské a kulturní středisko 
Příjemce dotace Obec Staré Křečany 
Výše dotace, fiche 135 811 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
78 

Audio a video technika včetně vybavení střediska potřebným 
nábytkem (stoly a židle). 

 
Název projektu Vybavení klubovny a přilehlého sálku 
Příjemce dotace Obec Srbská Kamenice 
Výše dotace, fiche 54 414 Kč, fiche 7 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
79 

Nově vybavené prostory využívají divadelníci, dětské kroužky, 
obec k pořádání besed, senioři, sportovci a rodiče s dětmi. 
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Název projektu Nákup přídavné komunální techniky 
Příjemce dotace Obec Janov 
Výše dotace, fiche 180 000 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
80 

Technika umožňuje efektivní obhospodařování komunikací a 
obecních pozemků svépomocí. 

 
Název projektu Rekonstrukce autobusové zastávky Arnoltice 
Příjemce dotace Obec Arnoltice 
Výše dotace, fiche 92 878 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
81 

Obnova obecní čekárny - zastávky hromadné přepravy, 
vybudování bezbariérového přístupu. 

 
Název projektu Nákup ramenného příkopového mulčovače 
Příjemce dotace Obec Staré Křečany 
Výše dotace, fiche 196 000 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
82 

Příkopový mulčovač splňuje podmínky pro kvalitní a efektivní 
úpravu příkopů místních komunikací. 

 
Název projektu Rozhledna Tanečnice 
Příjemce dotace Město Mikulášovice 
Výše dotace, fiche 176 513 Kč, fiche 10 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
83 

Rekonstrukce věže rozhledny (oprava omítek, výměna oken), 
umístění informační tabule, tisk propagačních materiálů. 

 
Název projektu Nákup zadního diskového žacího stroje 
Příjemce dotace Imrich Maxin, Staré Křečany 
Výše dotace, fiche 228 480 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
84 

Nový stroj s ekologickým chodem umožňuje nyní produkovat 
kvalitní ekologické krmivo, došlo k úspoře pohonných hmot. 

 
Název projektu Pořízení univerzálního návěsu pro přepravu veškerých materiálů 
Příjemce dotace Ing. Pavel Fiala, Šluknov 
Výše dotace, fiche 199 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
85 

Zajištění bezpečné a k životnímu prostředí šetrné a ekonomicky 
efektivní dopravy veškerých materiálů a komodit v zemědělství. 

 
Název projektu Stacionární váha se čtečkou ID čipů 
Příjemce dotace Luboš Kudla, Horní Podluží 
Výše dotace, fiche 50 750 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
86 

Upřesnění údajů při prodeji skotu bez stresové zátěže, určení 
dobrého zdravotního stavu skotu během jeho růstu. 

 
Název projektu Polní článkové válce s přísevem 
Příjemce dotace Petr Brabenec, Staré Křečany 
Výše dotace, fiche 200 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
87 

Válce s pružným smykem a přísevem umožnily mnohoúčelové 
využití při práci s osivem. 

 
 

13 



 
 

 
Název projektu Rekonstrukce haly 
Příjemce dotace Bohumil Kudla, Horní Podluží 
Výše dotace, fiche 70 255 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
88 

Rekonstrukce střechy haly, využívané jako stáj pro koně. 

 
Název projektu Nákup obraceče píce 
Příjemce dotace Martin Benc, Staré Křečany 
Výše dotace, fiche 90 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
89 

Obnovení zemědělské techniky umožňuje chovat kvalitní jatečná 
zvířata. 

 
Název projektu Naháňka pro skot včetně fixační klece 
Příjemce dotace Jaromír Petružálek, Horní Podluží 
Výše dotace, fiche 64 245 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
90 

Zajištění welfare skotu a bezpečnosti práce při manipulaci se 
zvířaty. 

 
Název projektu Naháňka pro skot včetně fixační klece 
Příjemce dotace Miloslav Strejc, Rumburk 
Výše dotace, fiche 65 000 Kč, fiche 1 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
91 

Dříve používaná dřevěná naháňka neumožňovala potřebnou 
fixaci zvířat, nákupem byla zajištěna potřebná bezpečnost práce. 

 
Název projektu Oprava povrchu chodníků v obci 
Příjemce dotace Obec Rybniště 
Výše dotace, fiche 248 000 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
92 

Nový bezprašný povrch chodníků, zvýšení bezpečnosti školáků     
a dospělých podél frekventované místní komunikace. 

 
Název projektu Odpočinkové místo „Kavárnička v přírodě“ 
Příjemce dotace Obec Srbská Kamenice 
Výše dotace, fiche 165 942 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
93 

Vybudování odpočinkového místo pro návštěvníky obce i místní 
obyvatele, zejména pro matky s dětmi, s využitím místního dřeva. 

 
Název projektu Komunální technika pro obnovu veřejného prostranství 
Příjemce dotace Město Česká Kamenice 
Výše dotace, fiche 530 100 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
94 

Zlepšení stavu veřejných prostranství města a veřejně  
přístupných míst, údržba ploch v letním i zimním období. 

 
Název projektu Obnova veřejného prostranství v obci 
Příjemce dotace Obec Labská Stráň 
Výše dotace, fiche 120 870 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
95 

Obnova pozemku s instalací nového mobiliáře, oplocení části 
hráze rybníku pro zajištění bezpečnosti dětí. 
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Název projektu Lavičky Mikulášovice 
Příjemce dotace Město Mikulášovice 
Výše dotace, fiche 211 997 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
96 

Umístění laviček je prvkem k plnohodnotnému využití daného 
prostoru k odpočinku občanů i návštěvníků města. 

 
Název projektu Chodník a nástupní plochy pro autobusové zastávky 
Příjemce dotace Obec Dolní Podluží 
Výše dotace, fiche 491 536 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2015 
Popis projektu 
97 

Cestujícím (školákům i dospělým) byly poskytnuty bezpečné a 
standardní podmínky pro jejich cestu do školy a práce, k lékaři. 

 
Název projektu Dopravní značení, obnova povrchů, nátěry 
Příjemce dotace Obec Růžová 
Výše dotace, fiche 84 409 Kč, fiche 9 
Rok realizace 2014 
Popis projektu 
98 

Úprava stávajícího a osazení nového dopravního značení,  
nové povrchy místních komunikací, nové nátěry zábradlí mostků. 

 
 Výše dotace podle fichí a typu žadatele 1. – 11. výzva 

 

Z následujícího přehledu se dozvíme výši vyúčtované dotace podle zaměření dotace (tzv. fiche) a podle typu žadatele. 
Z celkového počtu 98 realizovaných projektů připadá nejvíce z nich (36) na obce, svazky obcí a jednu příspěvkovou 
organizaci s celkovou výší proplacené dotace 10 mil. Kč. Na druhém místě s 33 projekty jsou zemědělci, celková výše 
vyúčtované dotace činí téměř 7 mil. Kč. Následují je neziskovky a církve (necelých 6 mil. Kč) a podnikatelé (fyzické         
i právnické osoby), proplacená dotace dosáhla výše cca 3 730 tis. Kč. 
 

Pozn.: fiche 2 nebyla vyhlášena                               Graf: proplacená dotace v Kč podle fichí 
 
Zaměření dotace dle fichí a opatření PRV ČR 
 

Fiche 1  opatření I.1.1.1 Modernizace stávajících zemědělských podniků 
Fiche 3 opatření III.1.1 Diverzifikace činností zemědělských podniků 
Fiche 4 opatření III.1.2 Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj 
Fiche 5 opatření III.1.3.2 Ubytování a sport 
Fiche 6 opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
Fiche 7 opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 
Fiche 8 opatření III.3.1 Vzdělávání a informace 
Fiche 9 opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 
Fiche 10 opatření III.1.3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky 
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Schválená 
dotace Kč 

Proplacená 
dotace Kč 

Fiche 1 6 462 086 6 156 848  
Fiche 3 750 000 723 700 
Fiche 4 1 826 508 1 787 148 
Fiche 5 2 776 714 1 942 938 
Fiche 6 5 015 073 4 595 330 
Fiche 7 5 774 276 5 385 269 
Fiche 8 931 220 634 042 
Fiche 9 5 244 845 4 426 692 
Fiche 10 958 286 877 326 

  29 739 008 26 529 293 



 
 

  
Graf: počet realizovaných projektů podle typu žadatele 

 

  
Graf: výše proplacené dotace podle typu žadatele                              
                                                                                                              Foto: veřejná obhajoba projektových záměrů před výběrovou komisí,  

                                                                                                                                                                                  Varnsdorf, únor 2014 
Kontrolní mechanismy 
Namátková kontrola zástupců Účetního dvora EU za přítomnosti pracovníků Centrálního pracoviště SZIF a jeho 
Regionálního odboru v Ústí nad Labem proběhla na zemědělské farmě Petra Dastycha v Krásné Lípě v listopadu 2012. 
Úředníci neshledali žádná pochybení ze strany příjemce dotace, ani ze strany administrátorů projektu (dolní snímky). 
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11 veřejná správa

zeměd. subjekty

neziskovky a

církve

podnikatelé

10 013 131

6 880 548

5 905 528

3 730 086
veřejná správa

zeměd. subjekty

neziskovky a

církve

podnikatelé



 
 

 Projekty spolupráce, realizované v období 2010 - 2015 
 
MAS Český sever, z. s. se v uplynulém programovém období podílela na realizaci těchto projektů v celkové hodnotě 
10 553 970 Kč: 
 

Název Podpora Celková hodnota projektu 
Vyrobeno na venkově 
Spolupráce s MAS Frýdlantsko a MAS Horní Pomoraví 
- zavedení regionální značky na území tří MAS 

PRV ČR 
 

                      460 000 Kč 

Z Oponíc až na Tolštejn (mezinárodní projekt) 
Spolupráce s MAS MR Svornosť SR 
- rozvoj cestovního ruchu na venkovském území MAS 

PRV ČR                    1 309 320 Kč 

Původ a značka: Náš region 
Spolupráce s MAS Sdružení Západní Krušnohoří a MAS Český les 
- podpora drobného podnikání 

PRV ČR 
 

                      618 250 Kč 

Společně Bránou do Čech 
Spolupráce s MAS Labské skály 
- podpora spolkové činnosti a rozvoj CR, zaměřeného na rodiny 

            PRV ČR                       460 600 Kč 

Z pohádky do pohádky 
Spolupráce s MAS Krajina srdce 
- podpora soudržnosti obyvatel, spolupráce škol a MAS 

PRV ČR 
 

                      838 800 Kč 

Farmářské trhy Šluknovska 
Spolupráce soukromého subjektu Pivovar Kocour, zemědělců a MAS 
- farmářské trhy včetně doprovodných akcí 

MŽP ČR 
 

                      269 000 Kč 

Projekty podpořené z Celostátní sítě pro venkov 
- semináře a workshopy, katalog regionálních výrobců, mapa úspěšných 
projektů, Festival lokální ekonomiky (2. ročník) 

CSV                   100 000 Kč 

Vandrování po Tolštejnském panství (mezinárodní projekt) 
Spolupráce s Naturschutz-Zentrum Neukirch 
- podpora hry Vandrování po Tolštejnském panství 

FMP 
Euroregion Nisa Cíl 3 

                      358 000 Kč 

Poradenské centrum Střelnice  
Spolupráce s CEDR – komunitní spolek, Krásná Lípa 
- podpora vzniku nových pracovních míst 

ESF 
 

                   6 000 000 Kč 

Regionální produkce – cesta k soběstačnému regionu  
Program na podporu projektů NNO pro rok 2015 
- Festival lokální ekonomiky (3. ročník), marketingová kampaň 

MŽP ČR                      140 000 Kč 

 
 Finanční přínos MAS Český sever, z. s. do regionu v období 2009 - 2015 
 

Díky MAS Český sever, z. s. došlo k přílivu finančních prostředků ve výši 37 mil. Kč do rozvoje našeho regionu: 
 

 částka do regionu 
A. Projekty 1. – 11. výzva MAS (Osa IV LEADER) 26 529 293 Kč 
B. Projekty spolupráce  10 553 970 Kč 
Celkem 37 083 263 Kč 

 
 
 
 
 

Potřebujete konzultovat Váš projektový záměr a vytipovat vhodný finanční zdroj?   
Chcete poradit se zpracováním žádosti o dotaci? Obraťte se na nás, o dotacích víme vše!  
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Úřední hodiny  
pondělí        12 – 15 h 
úterý, středa, čtvrtek        09 – 15 h 
pátek        09 – 12 h 

Kancelář Národní 486 
407 47 Varnsdorf 

Telefon 724 778 296 
E-mail info@masceskysever.cz 
Web www.masceskysever.cz 



 
 

 Virtuální univerzita třetího věku ke vzdělávání seniorů v regionech 
 

Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V) organizuje Provozně ekonomická fakulta České 
zemědělské univerzity v Praze. VU3V umožňuje absolvovat zájmové vysokoškolské studium 
Univerzity třetího věku bez ohledu na vzdálenost studentů - seniorů od sídel vysokých škol          

a univerzit, v nichž standardně probíhá seniorské vzdělávání. V každém kraji funguje síť místních konzultačních 
středisek; v okrese Děčín jsou tato střediska tři: v Benešově nad Ploučnicí, v Jílovém a ve Varnsdorfu. Pro seniory ze 
Šluknovského výběžku je středisko ve Varnsdorfu snadno dostupné s ohledem na časovou a finanční náročnost na 
dopravu, nachází se v centru města, v kanceláři MAS Český sever, Národní 486.  
 
Výuka ve Varnsdorfu probíhá v rámci letních a zimních semestrů již od února 2014. Každý kurz se skládá z šesti 
videopřednášek, a to vždy 1x za 14 dní v době od 9 do cca 11 hodin. Posluchači jsou po dobu svého studia evidováni 
v centrální databázi České zemědělské univerzity v Praze, od níž každý student obdrží osobní přihlašovací heslo. 
Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoliv přístupné prostřednictvím internetu. Po 
splnění studijních povinností a po absolvování 6 individuálních kurzů jsou účastníci pozváni na slavnostní promoci do 
auly ČZU, kde si převezmou Osvědčení o absolutoriu VU3V. V případě zájmu mohou absolventi pokračovat dalším 
studiem nového cyklu s výběrem dalších šesti tematických 
kurzů. 
 
Studium je vhodné pro osoby se statutem důchodce, 
invalidní důchodce bez rozdílu věku a osoby věkové 
kategorie 50+ (jsou-li v době studia nezaměstnané). 
Kdykoliv během semestru je možné přerušit studium 
z rodinných nebo zdravotních důvodů, v přerušeném studiu 
je možné opět pokračovat. Podrobnosti ke studiu sdělí 
pracovník konzultačního střediska. 
 
Stalo se hezkou tradicí, že našim studentům po 
absolvování každého semestru přichází předat certifikáty představitel města Varnsdorfu. Společné fotografie z těchto 
slavnostních okamžiků zdobí konzultační středisko ve Varnsdorfu. V červnu 2015 k nim přibyl také snímek z květnové 
exkurze do Botanické zahrady v  Liberci. Společný výlet všech absolventů symbolicky navázal na tehdy ukončený kurz 
Čínská medicína v naší zahrádce a podařilo se ho uskutečnit  díky Grantovému programu města Varnsdorfu pro rok 
2015. 
 
Všem zájemcům o studium VU3V doporučujeme obrátit se na kancelář MAS Český sever, z. s., kde poskytneme další 
informace a přihlášku k vyplnění. Kontaktní údaje najdete na poslední straně zpravodaje. Těšíme se na Vás! 
 
Naši studenti již absolvovali tyto semestry: 
� Astronomie (2014) 
� Lidské zdraví (2014) 
� Čínská medicína v naší zahrádce (2015)  
� Etika jako východisko z krize společnosti (2015) 
� Evropské kulturní hodnoty (2016) 

Foto: slavnostní předání certifikátů v červnu 2015 ve Varnsdorfu                 Foto: exkurze v Botanické zahradě Liberec, květen 2015 
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 Co je Festival lokální ekonomiky?  
 

Lokální ekonomika představuje především šetrné hospodaření s obnovitelnými zdroji     
a zkoumání kapacit regionu, ve kterém žijeme. Znamená péči o ekonomický potenciál, 
který si dokážeme vytvořit vlastním úsilím a dovednostmi, a to takovým způsobem, aby 
byl využíván v dané lokalitě ku prospěchu jejích obyvatel. Zahrnuje principy, jejichž 
dodržování vede k obnově prosperity a ekonomickému oživení. 
 

Festival lokální ekonomiky, konající se jednou ročně, je výsledkem spolupráce Místní akční skupiny Český sever, 
internetového portálu Vylep.info a místních aktivistů. Jsou to lidé, kterým není lhostejné, v jakých podmínkách žijí,         
a proto jsou ochotní věnovat svou energii a invenci ku prospěchu komunity. Důležitým partnerem festivalu je vždy 
město či obec, kde se akce koná, což významně posiluje regionální synergii. 

 

Protože FLE je putovní akcí, přizpůsobují se festivalová témata 
potřebám místa konání. První ročník FLE se konal v září 2013            
v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu. Festivalu se dostalo mimořádné 
pozornosti mimo jiné i proto, že ho zahájil tehdejší ministr zemědělství 
ČR Ing. Miroslav Toman, CSc. spolu se starostou Varnsdorfu 
Martinem Loukou. Program byl dvoudenní a jeho součástí byla 
konference o lokální ekonomice s množstvím přednášek, prezentační 
trh místních producentů a přehlídka regionální kultury. 

 

O víkendu 20. a 21. září 2014 
se v areálu Šluknovského zámku uskutečníl druhý ročník FLE. Zahájení byla 
přítomna také starostka města Mgr. Eva Džumanová, neboť město Šluknov bylo 
spolupořadatelem FLE. Hlavní bod programu tvořila opět národní konference 
lokální ekonomiky s odbornými přednáškami na témata, zaměřená na regionální 
rozvoj, lokální měnu, sociální podnikání, cestovní ruch a další. Současně             
v zámecké zahradě probíhal trh regionální produkce s ukázkou sokolnictví, 
zručnosti s motorovou pilou apod., hudební vystoupení místní kapely                   
a k pobavení dětí zde byla farmářská ZOO.  

 

Třetí ročník FLE, který proběhl ve 
dnech 26. – 27. září 2015 
v Rumburku, nebyl určen jen místním 
obyvatelům. Pozvali jsme hosty také 
z jiných regionů, aby zde načerpali 
nové vědomosti a množství inspirace 
pro svou činnost doma. Akci, kterou 
slavnostně zahájil starosta města 

Ing. Jaroslav Sykáček, pořádala MAS Český sever ve spolupráci s městem Rumburkem, Domem kultury Rumburk, 
svépomocným družstvem Mandava, sdružením Alternativa zdola a dalšími partnery. Odborné přednášky se 
odehrávaly v Domě kultury, zatímco na Lužickém náměstí se odvíjel bohatý kulturní program, doprovázený trhem 
regionální produkce, určeným široké veřejnosti. 

Rumburský FLE byl jedním ze dvou cílů projektu Regionální produkce – cesta 
k soběstačnému regionu, podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR pod                 
č. rozhodnutí MŽP 135/32/15 z Programu na podporu projektů NNO pro rok 2015. Druhým 
cílem jmenovaného projektu je vytvoření marketingové kampaně v území pro propagaci 
regionálních produktů.  

 

Význam projektu byl jednak regionální, 
neboť měl dopad na celý region území 
MAS Český sever, ale i mezinárodní, 

protože území leží v těsném sousedství se Saskem, odkud k nám 
každoročně přijíždí velké množství turistů. V informačních 
centrech mají návštěvníci příležitost seznámit se zblízka 
s nejzajímavějšími regionálními výrobky. FLE byl zaměřen rovněž 
na přeshraniční spolupráci, proto jsme o odbornou přednášku 
v DK Rumburk požádali také zahraniční lektory. 

 

Více o lokální ekonomice na http://www.lokalni-ekonomika.cz/fle/trh-regionalni-produkce.html. 
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 Tolštejnské slavnosti v Jiřetíně pod Jedlovou 
 

Každoročně největší a také nejnavštěvovanější akci Tolštejnského panství jsou Tolštejnské slavnosti       
v Jiřetíně pod Jedlovou. Termín letošních slavností připadá na sobotu 13. srpna. Součástí programu 
bude jarmark Tolštejnského panství, který volně navazuje na proslavené Krasodění. Opět se setkáme 

s dílničkami pro děti, ukázkami tradičních 
řemesel, ochutnáte nejlepší regionální 
potraviny a nápoje. Součástí 
bude kulturní program pro děti     
i pro dospělé.  
Příchodem světluškového 
pochodu bude zahájen večerní 
program na blízkém hradě 
Tolštejně. Loňské exterémně 
suché klima neumožnilo rozzářit 
noční oblohu ohňostrojem, snad 
tomu bude letos jinak k radosti 
všech návštěvníků hradu! 
Podrobný program slavností bude uveřejněn na webu 
Tolštejnského panství http://www.tolstejnskepanstvi.cz/. 

Foto: Tolštejnské slavnosti na nově zrekonstruovaném               
         náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou v roce 2015                                                                                              
    

 Staňte se vandrovníky po Tolštejnském panství!  
 

     Již za dávných časů pánů Berků z Dubé, někdy v 15. století, a ještě dál, co písemné prameny sahají, byl 
divoký a nezkrotný kraj kol hradu Tolštejn útočištěm mnoha loupežných rytířů z rodu Vartenberků počínaje      
a loupežníky po celý čas do dnešních dnů konče. Všelijací tu s úmysly různými pobývali a skrývali se. 
Vzpomeňme jen například Jakuba Raschauera z Vlčí hory roku 1740, popraveného v Lipové, Fridolína Raucha 
z Malého Stožce v roce 1747 k šibenici odsouzeného, neznámého lobendavského loupežníka z vrchu Roubený, 
doubického Karla Stülpnera z přelomu 18. a 19. století, krásnolipského vousatého Pumphuta. Známá byla též 
tlupa loupežníků vedená Kardínkem, a po jeho násilné smrti dále Zelenovousem, jehož skrýš se nacházela v 
rozvalinách Tolštejna. A nakonec - jeden z nejznámějších loupežníků těchto hvozdů - sám velký Jan Karásek, 
jenž v drážďanském vězení léta Páně 1809 skonal. 
 

     Věz, poutníče, že osudy našich loupežníků a jejich životní konce na této pozemské pouti nebyly nikterak 
veselé a slavné. Však poznamenaly historii tohoto kraje, nejsevernějšího místa Země Koruny České. 
 

     Ty však na svých cestách obávati se ničeho nemusíš, neboť věz, že jedním z nich, sic méně známých, 
byl loupežník řečený Vilda. O jeho životě nám toho příliš není známo, historky o něm tradují se pouze ústní 
formou. Samotářem prý býval, povahy dobrácké se smyslem pro různé taškařice, které prováděl náhodným 
pocestným, a že těch v té jeho době bylo! Žil v období zlatého věku konce rakouské monarchie, zároveň              
i rozmachu turistického. Též proslýchá se, že jeho kořeny sahají až k samotnému Albrechtu Berkovi z Dubé do 
sousední Lužice. Převážnou část života skrýval se poblíž hradu Tolštejn. Údajně jako jediný znal místo 
tajemného pokladu - truhlu plnou krejcarů a grošů - ukrytého na Tolštejně, o kterém vypráví známá pověst.     
O jeho životním konci však toho příliš nevíme a je obestřen i jistou záhadou. Poslední jeho spatření se událo 
dne 2. června léta Páně 1901. 

 

Máte-li chuť při svém poznávání kraje Tolštejnského panství zapojit se 
do hry Vandrování po Tolštejnském panství, můžete si pro začátek 
zdarma pořídit vandrovní minipas (obdržíte ho na informačních 
centrech v regionu, u poskytovatelů služeb v cestovním ruchu               
a v ubytovacích zařízeních). Při svém putování můžete navštěvovat 
místa označená erbem Tolštejnského panství, kde obdržíte originální 
razítko do minipasu. 
 

Zakoupíte-li si velký vandrovní pas, můžete nasbírat až 72 razítek                
a dosáhnout tím nejvyšší hodnosti – stanete se členem Rytířské 
družiny pána Berky z Dubé a budete slavnostně pasován/a na 
Tolštejnských slavnostech. Letošní slavnosti se konají 13. srpna v Jiřetíně pod Jedlovou. 
 

Pravidla turistické hry Vandrování po Tolštejnském panství a úplný seznam míst, na nichž 
dostanete razítko do pasu, najdete na http://www.tolstejnskepanstvi.cz/Vandrovani/420.html.  
 

 Koordinátorem hry Vandrování po Tolštejnském panství je MAS Český sever, z. s. 
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Ze života MAS Český sever z. s. - zajímavé akce v roce 2015 
 

Dobrotovy trhy, Klub Střelnice, Varnsdorf (spolupořadatelé Družstvo Mandava, Město Varnsdorf a MAS ČS) 
 

Seminář Resilience, Dům Českého Švýcarska, Krásná Lípa (NS MAS ČR) 
 

Seminář pro nestátní neziskové organizace, Staré Křečany, Růžová, Chřibská 
 

Propagace MAS Český sever na výstavách Země živitelka v Českých Budějovicích a Zahrada Čech v Litoměřicích 
 

 

Zpravodaj MAS Český sever, z. s. - jaro 2016  ■  redakční uzávěrka 3. března 2016  ■  MK ČR 20669 
Tento občasník vydává MAS Český sever, z. s. zdarma pro informování všech subjektů, zapojených do rozvoje území své působnosti. 

Autor článků: kancelář MAS Český sever, z. s. Fotografie byly použity se svolením jejich autorů. 
Adresa: MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, tel. 724 778 296 

e-mail: info@masceskysever.cz, www.masceskysever.cz, IČ 269 83 303 


