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Místní akční skupina Český sever oslavila své patnácté narozeniny 

 

Od data založení naší MAS uplyne koncem roku 2019 již 15 let. Jejími „rodiči“ jsou vlastně tři členové někdejšího 
přípravného výboru pro založení MAS, kterými byli Libuše Hlinková, Mgr. Fillip Mágr a Hynek Raichart. Proto i 
úvodní slova patří právě jim, kde se první dva jmenovaní podělili o své osobní vzpomínky na dobu, kdy se MAS 
Český sever (tehdy ještě pod názvem MAS Šluknovsko) teprve klubala na svět. 
 

 
Moje milá MAS Šluknovsko – nyní MAS Český severe! 
 

Ani se mi nechce věřit, že už je to 15 let, kdy jsem byla mezi zakládajícími členy MAS. V té době jsem byla zároveň předsedkyní Společnosti 
pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska (TUR), která se výrazně zabývala rozvojem a prosperitou kraje na regionální i přeshraniční úrovni v 
oblasti sociální, kulturní, lidové architektury, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí.  
 

Proč se o tom zmiňuji? Již samotný výčet těchto činností společnosti TUR volal po podpoře vzniku Místní akční skupiny jako ideální příležitosti 
pomoci nejen různým organizacím, spolkům, obcím, ale i podnikatetům. Měli jsme velké štěstí, že hned v čele MAS stanuli dva neúnavní 
tahouni - Filip Mágr a Hynek Raichart. Díky nim a současnému vedení s Evou Hamplovou se našemu regionu dostalo značné finanční a 
praktické pomoci k realizaci všech potřebných projektů. Za tu dobu odvedli opravdu kus poctivé práce. 
 

Vážená MASko, jsem na vás stále patřičně hrdá a přeji vám do dalších let prosperitu, neutuchající sílu při zvelebování regionu a radost z 
pomoci druhým. 
 

Vaše Libuše Hlinková 

 
MAS Šluknovsko (dnes MAS Český sever, z.s.) jsem zakládal společně s Líbou Hlinkovou a Hynkem Raichartem v podzimních měsících roku 
2004. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR proběhla 15. 12. 2004, podání projektové žádosti o dotaci na SZIF pak 21. 12. 2004. Prvotní impuls 
k založení MASky přišel od tehdejšího manažera LAG Podralsko Mgr. Milana Vastla. Vzpomínám na ten tehdejší telefonát od něj, kdy mi 
důrazně doporučoval, abych MASku založil a podal žádost na přípravu strategie na SZIF. Nadšeně vysvětloval, jak to pomůže rozvoji regionu, 
jaká unikátní metoda Leader je, co všechno se může vybudovat a zafinancovat. 
 

Tehdy jsem pracoval jako manažer přeshraničních projektů neziskové Společnosti TUR Šluknovsko. Nějakou dobu jsme společně s Líbou 
Hlinkovou, která tehdy byla předsedkyní Společnosti TUR, a Hynkem Raichartem, který byl starostou obce Vilémov (TUR pomáhal 
s příhraničními setkáními základních škol ve Vilémově a v Neukirchu), zvažovali, že by nositelem Leaderu byla Společnost TUR. Nakonec jsme 
se rozhodli z více důvodů založit samostatnou organizaci MAS Šluknovsko. 
 

Více než jeden rok (do března 2006) jsem pak MASku vedl jako předseda a manažer zároveň. Bylo to hektické období plné práce. Začínali 
jsme prakticky od nuly, žádné finance, žádný majetek, pouze nadšení a víra v budoucí realizaci projektů. Hodně jsme se scházeli. V tomto 
období se uskutečnilo vedle jiných aktivit 6 valných hromad a 5 informativních seminářů k programu Leader+. Také se připravoval zásobník 
projektů pro příští programové období. 
 

Jisté komplikace nastaly s předfinancováním projektu na přípravu Strategie. To vedlo k tomu, že jsem v dubnu 2006 z MASky ne zcela 
dobrovolně odešel. Po mě nastoupila jako předsedkyně a manažerka MASky Ing. Eva Hamplová, která dokázala přesvědčit starosty obcí             
a měst Šluknovského výběžku o zajištění řádného chodu a rozvoje Místní akční skupiny. Tato volba se ukázala jako šťastná, neboť MASka se 
pod jejím vedením územně rozšířila. Rozšířila se i její činnost o pestrou paletu projektů nejrůznějšího zaměření. Oblíbené jsou například 
projekty Spolupráce mezi MASkami, při kterých dochází k neformálním výměnám zkušeností. Postupem času dokázala Eva kolem sebe vytvořit 
profesionální tým zaměstnanců a spolupracovníků.  
 

V současné době je MASka sebevědomá, uznávaná a respektovaná organizace, působící v  oblasti regionálního rozvoje. 
 

Filip Mágr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto:  
zleva Libuše Hlinková, Mgr. Filip Mágr, Ing. Eva Hamplová a Hynek Raichart 
v Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu při zahájení oslavy 15. výročí vzniku MAS 

 
 
 
 

 



 

Místní akční skupina Český sever zde působí již 15 let! 
  

 
Druhého listopadu 2019 uplynulo 15 let ode dne, kdy se na Obecním úřadu ve Vilémově konala ustavující 
schůze MAS Šluknovsko. Podle pátrání v archivu MAS se jednání zúčastnilo devět osob  ze  Šluknovského  
výběžku,  z nichž  pět  zastupovalo  místní  samosprávy, ostatní byli  ze zdejších zájmových spolků.  
 

Tito lidé se zde sešli proto, neboť považovali vznik Místní akční skupiny jako ideální příležitost pro zapojení do tehdejší iniciativy 
LEADER+, jejíž princip spočíval v netradiční možnosti finanční pomoci venkovským regionům. Poskytnutí podpory bylo však podmíněno 
vznikem Místní akční skupiny (MAS) v regionu Šluknovského výběžku, složené ze zástupců místních subjektů – obcí, firem, 
fyzických osob, nestátních neziskových organizací, škol atd. Během historicky prvního jednání se přítomní pod vedením Mgr. Filipa 
Mágra seznámili s program LEADER, schválili stanovy MAS a ustanovili tříčlenný přípravný výbor pro její registraci. Členy tohoto 
přípravného výboru byli Filip Mágr z Rumburku, Libuše Hlinková ze Starých Křečan, někdejší předsedkyně Společnosti pro trvale 
udržitelný rozvoj Šluknovska, a Hynek Raichart, tehdy starosta obce Vilémov. Před nově založenou MAS, k jejíž registraci došlo 15. 
prosince 2004, stály první dva zásadní úkoly: nejprve bylo nutné absolvovat etapu pro tzv. „osvojování schopností“ neboli přípravu 
strategie rozvoje území, školení, vzdělávací akce a přípravu propagačních materiálů; druhá etapa byla zaměřena na realizaci strategie, 
tj. podporu konkrétních projektů.   

Aby mohla MAS vyhlásit svou první výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu 
rozvoje venkova, bylo potřeba překonat ještě spoustu překážek a udělat velký kus práce, 
ale vše se podařilo dotáhnout do zdárného konce. Sídlo MAS se v průběhu doby 
přesunulo z Vilémova do Varnsdorfu, kde MAS otevřela v červnu 2009 svou 
kancelář a kam mohli žadatelé zavítat a konzultovat své projektové záměry. První výzvu 
v programovém období 2009 – 2014 vyhlásila MAS 24. srpna 2009 a podpořila první dva 
projekty, oba shodně zaměřené na vzdělávací a informační akce v regionu. 
 

Zájem o členství v MAS se začal postupně zvyšovat a MAS se začala rozrůstat i pokud 
jde o rozlohu území: z původních 18 obcí a měst na Šluknovsku se území MAS rozšířilo 
na katastr 41 obcí a měst i mimo Šluknovský výběžek a dokonce i mimo Ústecký kraj do 

sousedního Libereckého kraje. Vyzvali jsme proto koncem roku 2013 naše členy i veřejnost k zasílání návrhů na změnu názvu, který by 
byl přijatelnější a výstižnější s ohledem na všechny členy a obce v území MAS. V soutěži nakonec zvítězil návrh fotografa a grafika pana 
Jiřího Stejskala z Jiřetína pod Jedlovou na nový název MAS Český sever, který používáme od září 2015. V souvislosti s přijetím nového 
občanského zákoníku došlo také ke změně naší právní subjektivity – ze sdružení jsme se stali spolkem.  
 

V období 2009 až 2014 podpořila MAS Český sever celkem 98 projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) s celkovou výší dotace 
26,5 mil. Kč. V programovém období 2014 – 2020 mohou žadatelé z území MAS uspět s projektovým záměrem s dotací nejen z PRV, 
ale i z Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí a z Integrovaného regionálního operačního 
programu.  

 
S oslavou 15. výročí vzniku MAS jsme nechtěli čekat až na 
chladný prosinec, proto jsme si oslavu naplánovali na 
příznivější roční období, a to září, konkrétně na čtvrtek 12. 9. 
2019, abychom se setkali s našimi členy, přáteli a příznivci         
a společně na naše začátky zavzpomínali, poslechli si dobrou 
muziku, pochutnali si na něčem dobrém a příjemně se 
pobavili.  
 
Místem našeho setkání  se 
stal zahradní pavilon 
v areálu Pivovaru Kocour 
ve Varnsdorfu, do něhož 
na náš velký den zavítala 
asi stovka hostů.  
 

O přivítání všech přítomných se postarala Ing. Eva Hamplová, která ve funkci předsedkyně 
představenstva MAS působila v letech 2009 až 2013 a poté jako manažerka a vedoucí pracovník 
komunitně vedeného místního rozvoje až do dnešních dnů.  
 
Dále se mikrofonu ujal náměstek hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Bc. Petr Šmíd, v jehož 
kompetenci je školství, mládež a sport, a který shodou okolností před lety také působil 
v představenstvu MAS. Úvodní blok programu zakončily žákyně ZŠ Edisonova z Varnsdorfu, které 
publiku předvedly lidový tanec v krojích a několik skladeb ve hře na flétnu. 

  



 
 
 

 
Hlavní program odstartovalo oficiální zahájení Ing. Evy Hamplové a pak již přišla na 
řadu zdravice senátorů Parlamentu ČR, a to Ing. Zbyňka Linharta za volební obvod 
Děčín a Jiřího Voseckého za volební obvod Česká Lípa, kteří zmínili především 
podíl MAS na rozvoji našeho regionu (foto vpravo). 
 
Měli jsme radost, že naše pozvání přijali také všichni tři bývalí členové přípravného 
výboru MAS, paní Libuše Hlinková a pánové Hynek Raichart a Mgr. Filip Mágr, kteří 
se postarali o závěr slavnostních proslovů a zprostředkovali nám svou osobní 
vzpomínku na tehdejší úvahy o založení budoucí Místní akční skupiny a na začátky 
její existence. Jejich slova si můžete přečíst v úvodním článku našeho zpravodaje.   
  
 
Celé pozdní odpoledne a večer patřily koncertům dvou kapel ze Chřibské, nejprve se 
představila hudební skupina Familia a po ní přišel na řadu poctivý bigbít v podání 
skupiny The Spirits (foto vlevo).  
 
S programem na podiu běžel souběžně  program v areálu Pivovaru Kocour, kde byla 
pro návštěvníky připravena komentovaná exkurze výrobních prostor pivovaru 
s ochutnávkou pivních specialit.  
 

Naše poděkování patří nejen našim hostům za to, že strávili slavnostní den s námi, 
ale i všem účinkujícím, majiteli pivovaru Kocour panu Josefu Šustovi za poskytnutí 
prostor pro naši oslavu a panu Bohuslavu Kudlovi za dodání zvěřiny pro přípravu 
pohoštění. 
 
Náš slavnostní den se vydařil, hosté odcházeli spokojeni.  
 
 

 
 
 
 
  

15 

let 



 
 

 

Zástupci MAS Český sever se zúčastnili slavnostního otevření nové budovy Střední průmyslové školy 
TOS VARNSDORF  
 
 
Zahájení nového školního roku v pondělí      
2. září 2019 bylo spojeno se slavnostním 
otevřením a uvedením do provozu nové 
budovy Střední průmyslové školy TOS 
VARNSDORF. Jedná se o první firemní 
střední školu technického zaměření na 
severu Čech, využívající principy duálního 
vzdělávání.  

Firma, která byla založena již v roce 1903, 
má sídlo ve Varnsdorfu a v současnosti je 
předním světovým výrobcem obráběcích 
strojů se specializací na výrobu 
horizontálních frézovacích a vyvrtávacích 
strojů a obráběcích center. Při výrobě strojů 
se uplatňují dlouholeté zkušenosti několika generací techniků a dělníků i současná vysoká technická úroveň firmy. K největším 
odběratelům v současné době patří Polsko, Ruská federace, SRN a další státy Evropské unie, Kanada, USA, ale i tuzemští odběratelé.  

 

Firma TOS Varnsdorf, která si vychovává své 
budoucí zaměstnance v soukromé střední škole, 
zrekonstruovala budovu bývalé výrobní haly 
v areálu firmy z vlastních zdrojů za pomoci investice 
ve výši 150 mil. Kč a tak se po třech letech provizoria 
mohla výuka přemístit do důstojného a moderního 
prostředí, které zahrnuje osm kmenových tříd, dvě 
počítačové učebny, dvě jazykové učebny a čtyři 
odborné laboratoře pro 210 studentů. Prioritou je 

kvalita výuky, která garantuje budoucí úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce, případně v dalším studiu na vysokých školách.  
 
Vybavení nových učeben pořídila SPŠ z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS 
Český sever. Pozvání od vedení firmy TOS Varnsdorf na zahájení provozu nové školní budovy přijali za naši MAS Ing. Eva Hamplová, 
vedoucí pracovník komunitně vedeného místního rozvoje MAS, a Ing. Martin Kučera, projektový manažer MAS pro IROP.  

 
Zdroj informací a fotografií: www.tosvarnsdorf.cz  

 

 Foto: slavnostní zahájení provozu nové budovy Střední školy TOS VARNSDORF dne 2. 9. 2019, aula a prostory jedné z učeben 

http://www.tosvarnsdorf.cz/


 
 
 

Co je metoda LEADER? 
 
Metoda LEADER je založena na principu zdola – nahoru, na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii a má výrazně 
decentralizované řízení i financování. Zástupci místních akčních skupin (MAS) si sami určují, na které aktivity se možné finance zaměří. 
Pro realizaci Strategických plánů LEADER v rámci Programu rozvoje venkova v období 2007 – 2013 bylo vybráno celkem 112 MAS, 
které zaujímaly 66 % území České republiky. Realizace strategií prostřednictvím 9 770 schválených projektů přinesly do regionů více 
než 3,9 mld. Kč.  
 
Metoda LEADER je uplatňována rovněž v programovém období 2014 – 2020. Komunitně vedený místní rozvoj neboli CLLD je nástroj 
pro zapojení obyvatel a aktérů působících v regionu do plánování a následné realizace rozvoje území na místní úrovni prostřednictvím 
MAS. 
 
Zástupci MAS se s příklady dobré praxe v ostatních regionech ČR pravidelně seznamují nejčastěji na úrovni Národní sítě MAS ČR a na 
každoročním celostátním LeaderFESTU, kde jsou prezentovány úspěšné projekty, realizované prostřednictvím MAS. Díky finanční 
podpoře Celostátní sítě pro venkov se zástupcům našich MAS naskýtá příležitost poznat, jak metodu LEADER uplatňují v ostatních 
zemích EU tamní MAS. V celé Evropě existuje okolo 2 400 MAS, resp. LAGs (Local Action Groups), na jejichž území v letech 2007 – 
2013 realizovalo celkem 90 tisíc konečných žadatelů přes 121 tisíc projektů (zdroj NS MAS ČR).  
 

 

ZA PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  
Uplatňování metody LEADER v členských 
zemích EU 

 
Itálie, region Emilia-Romagna  
Termín: 16. – 20. července 2018 
 

16. 7. 2018: odjezd z ČR 
 

17. 7. 2018: příjezd do regionu Cusercoli 
Exkurze na farmě Borgo Basino, Civitella di 
Romagna, která klade důraz na propojení života, 
ekonomického rozvoje, udržitelnosti, tradice a 
současnosti. Tato farma se kromě zemědělské 
činnosti věnuje také zpracování regionálních 
produktů a místních specialit a vzdělávání. Účastníci exkurze se měli možnost seznámit s projektem, zaměřeným na obnovu regionálního 
kulturního dědictví s využitím obnovitelných zdrojů energie, kterým je přestavba Borga, antického vojenského tábora na ekovýchovné 
středisko.  
 

18. 7. 2018: příjezd do Pisignano di Cervia 
Ukázka zemědělského podniku Bejo, zaměřeného na inovativní výzkumné metody ve 
výrobě osiva zeleniny. 
 
Setkání s představiteli GAL L´Altra Romagna, Sarsina k výměně zkušeností. Jedná se 
o regionální rozvojovou agenturu na podporu komunitního života, podnikání a 
zapojování místních subjektů do rozvoje venkova.  
Dalším bodem programu byla návštěva firmy La Clorofilla, zaměřené na agroturistiku, 
bioprodukci, pohostinství a cestovní ruch, seznámení s různorodou produkcí farmy pro 
výrobu vlastních produktů a poskytování služeb. 
Další zastávka na farmě Agricola di Tosi Giovanna s ukázkou multifunkčního 
zemědělství, ve které se věnují výrobě mléka, produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, výrobě  bioplynu s využitím 

bioodpadů z chovu zvířat 
a potravinářství. Návštěva 
společnosti Societa 
Agricola, zemědělského 
podniku se zaměřením na 
produkci ovoce a vajec.  
 

Ve večerních hodinách 
příjezd do městečka 
Cesenatico. 
 



 
 
 
 
19. 7. 2018: návštěva farmy Il sole, Camposonaldo. Farma se zaměřuje na pěstování v režimu BIO a hledá další nové způsoby 
ekohospodaření. Pěstují se zde staré odrůdy obilovin, luštěnin a ve svém pěstebním postupu využívají rotaci kultur, ustupují od orby        
a volí pouze výsev bez přidaných umělých hnojiv.  
 
Poslední pracovní návštěva na rodinné farmě Ravaglia v Civitella di Romagna.  
Farma se zabývá chovem skotu a prasat, ale především vinařstvím s výrobou            
a prodejem vína Primorolo s barvou a odstíny této 
země. Vinicím zde věnují neustálou péči.  
 

20. 7. 2018: návrat do ČR 

 

 

 

 

 



 

 

Podpora komunitního života na venkově 
 

MAS Český sever vyhlásila v březnu 2019 první výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na 
venkově v MAS Český sever pro rok 2019. Program schválil Ústecký kraj Usnesením zastupitelstva č. 034/15Z2018 ze dne 22. 10. 
2018. Příjem žádostí probíhal od 18. března do 19. dubna 2019. Pravidla programu umožnila podpořit projekty, které byly zaměřeny na 
tyto aktivity: 
 

a) podpora spolkové činnosti v území (předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku) 
b) podpora drobného komunitního života v území (společenské, sportovní a kulturní akce) 
c) obnova a údržba občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních zařízení v území 
 

Z rozhodnutí Ústeckého kraje byla na podporu projektů na území naší MAS stanovena celková alokace ve výši 627 586 Kč, z toho           
20 % na aktivitu a), 60 % na aktivitu b) a 20 % alokace na aktivitu c). Oprávněnými žadateli byly obce a nestátní neziskové organizace 

z území MAS. Veškeré podporované oblasti musely být v souladu se 
Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever na 
období 2014 – 2020 a Strategií rozvoje Ústeckého kraj. V rozpočtu 
předložených žádostí musely vlastní náklady žadatele na realizaci 
projektu tvořit minimálně 15 %.   
 

Zasedací místnost MAS Český sever ve Varnsdorfu se ve čtvrtek 16. 
května 2019 stala dějištěm veřejných obhajob předložených projektů. 
Zástupci jednatřiceti 
zájmových spolků a 
obcí předstoupili před 
členy výběrové 
komise MAS, aby jim 
své záměry blíže 
představili a případně 

odpověděli na jejich  dotazy. Po ukončení obhajob byly žádosti vyhodnoceny a na základě 
přidělených bodů byl sestaven konečný seznam vybraných žádostí pro každou aktivitu 
zvlášť. Výsledky hodnocení schválil programový výbor MAS Český sever. 
Ohlas na námi vyhlášenou výzvu byl mezi zájmovými spolky i obcemi velmi příznivý. V prosinci 2019 bude Ústecký kraj schvalovat druhé 
kolo tohoto programu na rok 2020; očekáváme, že zájem o druhou výzvu bude opět velký a podpořené akce přispějí k obohacení 
spolkového života místních komunit všech věkových skupin na území MAS Český sever. 
 

Přehled podpořených žádostí o podporu    
                                                                                                                                                                                      Podpora spolkové činnosti 

Konečné 
pořadí 

Žadatel Název projektu Schválená dotace Kč 

1 Město Dolní Poustevna Mezinárodní turnaj v Dolní Poustevně 30 826,00 

2 SH ČSM - Sbor dobrovolných hasičů Rybniště Podpora SDH Rybniště - soutěž mladých hasičů 23 460,00 

3 KČT Krásná Lípa 
Oslava 130. výročí rozhledny Vlčí hora, 130 let 
turistického značení a 130 let časopisu Turista 29 669,00 

4 
SMČR Leteckomodelářský klub 046 p. s. 
Vilémov  Leteckomodelářská soutěž ŽUCH 2019 č. 290 9 350,00 

5 Klub biatlonu Mikulášovice Podpora a rozvoj biatlonu na venkově 33 613,80 

     126 918,80 
 

                                                                                                         Podpora drobného komunitního života 
Konečné 

pořadí 
Název žadatele Název projektu Schválená dotace Kč 

1 Asociace TOM ČR TOM 1027 Stopaři Pojď to zkusit s námi 42 500,00 

2 Obec Rybniště 
Slavnosti obce Rybniště 2019 - 125. výročí založení 
školy 42 500,00 

3 Obec Srbská Kamenice Loučení s létem 42 500,00 

4 MOPEDOSTORPEDOS Společně jarními Mikulášovicemi 42 500,00 

5 Spolek přátel Doubice Předvánoční mikulášská nadílka 21 675,00 

6 Thonmi z. s. 
Zábavně naučné odpoledne v rámci festivalu asijské 
hudby a kultury Eastern Tunes 2019 19 210,00 

7 Město Mikulášovice Mikulášovická neckiáda 39 525,00 

8 Město Chřibská Chřibský rockový nálet 42 500,00 

9 Obec Lipová Lipovský "nafukovací" dřevák 42 500,00 

10 KČT Dolní Poustevna 
Mezinárodní turistický pochod Severní stopou - 43. 
ročník 39 740,00 

     375 150,00 

 



 
 

 
                                                                                           Obnova a údržba občanské vybavenosti 

Konečné 
pořadí 

Žadatel Název projektu 
Schválená dotace 

Kč 

1 Obec Labská Stráň Dovybavení multifunkčního sportoviště 79 194,50 

2 Obec Dolní Podluží Olympiáda mrňousků (vznik nového dětského hřiště) 46 322,70 

    125 517,20 
 

 

 

 
Foto: výběr z akcí, realizovaných v létě 2019 (1 – 4: KČT Krásná Lípa – oslava 130. výročí rozhledny Vlčí hora, 5 - 6:Thonmi Velký Šenov – zábavně 
naučné odpoledne v rámci festivalu asijské hudby a kultury Eastern Tunes 2019, 7 – 10: Slavnosti obce Rybniště k 125. výročí založení místní 
základní školy), autory snímků jsou organizátoři uvedených akcí. 

1  2 3 4 

5  6 

7  8 

9 10 



 

 
ZA PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  
Uplatňování metody LEADER v členských zemích 
EU 

 
Realizované projekty Programu rozvoje venkova  
na Slovensku a v Maďarsku 
Termín: 21. 7. – 25. 7. 2019 
 

Exkurze s ukázkou projektů zaměřených především na 

zpracování zemědělské produkce, modernizaci 

zemědělského podnikání, venkovský cestovní ruch, 

agroturistiku a podporu drobného podnikání - především 

zpracování produktů. 

 

 

Finančně podpořeno Celostátní sítí pro venkov 

22. 7. 2019: odjezd na trase Ústí nad Labem – Děčín – Varnsdorf – Praha – Jabloňov 
nad Turnou 

 příjezd do regionu MAS Kras: prohlídka realizovaných projektů v okolí Jabloňova 
nad Turnou; 

 obec Jabloňov nad Turnou: veřejné prostranství a návštěva projektů realizovaných 
obcí; prezentace projektu Obecná pálenice Hrušov (přestavba pálenice na 
turisticko-informační centrum), ochutnávka regionálních produktů 

 
23. 7. 2019: odjezd do Maďarska 

 setkání a výměna zkušeností s představoiteli MAS Borsod Torna Gömör Egyesület 

 obec Szuhafö: prezentace projektu Berecz Béla – Jósvafö (ubytování v soukromí) 

 projekty z oblasti cestovního ruchu Trófeás Vendégházak, Kocsis Vendégház 

 obec Trízs: prezentace projektu Trizsi Ízek Szociális Szövetkezet (sociální 
zemědělství), v podniku ve vlastnictví obce se vyrábějí marmelády, džemy, sirupy a 
kompoty 

 ochutnávka regionálních produktů 

 workshop: představení a výměna zkušeností s MAS Kras 
 

24. 7. 2019:  

 Občianske združenie Sine Metu – projekt Gombasecký letný tábor 

 Gombasecká jaskyňa, Paulínský kláštor 

 představení realizovaných projektů obce Čoltovo (sociální byty pro romské rodiny) 

 obec Bohúňovo a Občianske združenie PRO-LETI, projekt Dom rodiny 
 
 
 
 



 
 

 
25. 7. 2019: V ranních hodinách přejezd na Slovensko do obce Solčany; 
návštěva MAS Svornosť a prezentace projektu spolupráce Z Oponíc až na 
Tolštejn, jeho výstupy a udržitelnost; projekt společně realizovala MAS Český 
sever a MAS Svornosť. Po obědě návrat domů do ČR. 
  
 

 

Kromě projektů jsme obdivovali  

také přírodní krásy a kulturní 

památky navštívených  regionů. 

 



 
 
Plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Český sever na období 2014 - 2020 
 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever (SCLLD) pod názvem „Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!“ 
byla schválena na Valné hromadě MAS Český sever v lednu 2016 ve Chřibské. Strategie obsahuje čtyři strategické cíle, které jsou 
plněny prostřednictvím výzev MAS k podpoře projektových záměrů subjektů, působících na území MAS. Projekty jsou realizovány za 
pomoci dotací z Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Životní prostředí, Integrovaného regionálního operačního 
programu a Programu rozvoje venkova. 
 
Strategické cíle:   

 zlepšit podmínky pro zaměstnávání a podnikání se současným zvyšováním kvality vzdělávání a služeb 

 zkvalitnit dopravu, infrastrukturu a možnosti volnočasového vyžití 

 zlepšit kvalitu životního prostředí  

 zvýšit atraktivnost regionu pro návštěvníky a posílit spolupráci a komunitní rozvoj  
 

Program rozvoje venkova – přehled výzev MAS k podávání žádostí o dotaci: 
Výzva č. 1 

Název výzvy - 

Výzva vyhlášena dne 2. 5. 2017 

Příjem žádostí ve dnech 12. 6. – 26. 6. 2017 

Počet podpořených žádostí 3 

Výše schválené dotace celkem 1 647 037 Kč 

 

Výzva č.  3 

Název výzvy - 

Výzva vyhlášena dne 22. 1. 2018 

Příjem žádostí ve dnech 22. 1. – 9. 3. 2018 

Počet podpořených žádostí 15 

Výše schválené dotace celkem 3 701 759 Kč 

 

Výzva č.  4 

Název výzvy - 

Výzva vyhlášena dne 11. 6. 2018 

Příjem žádostí ve dnech 11. 6. – 9. 7. 2018 

Počet podpořených žádostí 13 

Výše schválené dotace celkem 5 819 993 Kč 

 

Výzva č.  5 

Název výzvy - 

Výzva vyhlášena dne 23. 4. 2019 

Příjem žádostí ve dnech 23. 4. – 31. 5. 2019 

Počet podpořených žádostí 23 

Výše schválené dotace celkem 4 262 025 Kč 

 
 ukázka 
 nově 
pořízených 
strojů a vozů 
z dotace       
PRV 

 
 

 

Operační program Zaměstnanost – přehled výzev MAS k podávání žádostí o dotaci:  
Výzva č. 152/03_16_047/CLLD_16_01_039 

Název výzvy Podpora sociálního podnikání – I. 

Výzva vyhlášena dne 2. 10. 2017  

Příjem žádostí ve dnech 2. 10. 2017 – 1. 12. 2017 

Počet podpořených žádostí 0 

Výše schválené dotace celkem 0 

 
 



 
 

Výzva č. 153/03_16_047/CLLD_16_01_039 

Název výzvy Prevencí ke zvyšování bezpečnosti – I. 

Výzva vyhlášena dne 2. 10. 2017 

Příjem žádostí ve dnech 2. 10. 2017 – 1. 12. 2017 

Počet podpořených žádostí 1 

Výše schválené dotace celkem 2 216 125 Kč 
 

Výzva č. 153/03_16_047/CLLD_16_01_039 

Název výzvy Sociální služby – I. 

Výzva vyhlášena dne 3. 10. 2017 

Příjem žádostí ve dnech 3. 10. 2017 – 1. 12. 2017 

Počet podpořených žádostí 1 

Výše schválené dotace celkem 2 992 250 Kč 

  

Výzva č. 383/03_16_047/CLLD_16_01_039 

Název výzvy Prevencí ke zvyšování bezpečnosti II. 

Výzva vyhlášena dne 26. 3. 2018 

Příjem žádostí ve dnech 26. 3. – 256. 6. 2018 

Počet podpořených žádostí 1 

Výše schválené dotace celkem 1 961 631,25 Kč 
 

Výzva č. 384/03_16_047/CLLD_16_01_039 

Název výzvy Podpora sociálního podnikání II. 

Výzva vyhlášena dne 26. 3. 2018 

Příjem žádostí ve dnech 26. 3. – 26. 6. 2018 

Počet podpořených žádostí 0 

Výše schválené dotace celkem 0 
 

Výzva č. 385/03_16_047/CLLD_16_01_039 

Název výzvy Sociální služby II. 

Výzva vyhlášena dne 26. 3. 2018 

Příjem žádostí ve dnech 26. 3. – 26. 6. 2018 

Počet podpořených žádostí 1 

Výše schválené dotace celkem 8 907 750 Kč 

 

Výzva č. A74/03_16_047/CLLD_16_01_039 

Název výzvy Podpora sociálního podnikání III. 

Výzva vyhlášena dne 24. 9. 2019 

Příjem žádostí ve dnech 24. 9. 2019 – 31. 12. 2019 

Počet podpořených žádostí v době uzávěrky zpravodaje nebyl tento údaj k dispozici 

Výše schválené dotace celkem v době uzávěrky zpravodaje nebyl tento údaj k dispozici 

 
 

Integrovaný regionální operační program – přehled výzev MAS k podávání žádostí o dotaci: 
Výzva č. 1 

Název výzvy Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever 

Výzva vyhlášena dne 1. 11. 2017 

Příjem žádostí ve dnech 1. 11. 2017 – 2. 2. 2018 

Počet podpořených žádostí 6 

Výše celkových způsobilých výdajů 12 524 482,42 Kč (výše dotace činí 95 % z celkových způsobilých výdajů) 
 

Výzva č. 2 

Název výzvy Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání 
v MAS Český sever 

Výzva vyhlášena dne 1. 11. 2017 

Příjem žádostí ve dnech 1. 11. 2017 – 12. 2. 2018 

Počet podpořených žádostí 6 

Výše celkových způsobilých výdajů 10 906 617,98 Kč (výše dotace činí 95 % z celkových způsobilých výdajů) 

 
 



 

Výzva č. 3 

Název výzvy Infrastruktura pro sociální služby a sociální bydlení – Zvýšení kvality  
a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever 

Výzva vyhlášena dne 1. 11. 2017 

Příjem žádostí ve dnech 1. 11. 2017 – 2. 2. 2018 

Počet podpořených žádostí 0 

Výše schválené dotace celkem 0 

 

Výzva č. 4 

Název výzvy Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever 

Výzva vyhlášena dne 5. 3. 2019 

Příjem žádostí ve dnech 5. 3. 2019 – 30. 4. 2019 

Počet podpořených žádostí údaje nebyly ke dni uzávěrky známy 

Výše celkových způsobilých výdajů údaje nebyly ke dni uzávěrky známy 

 

Výzva č. 5 

Název výzvy Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání 
v MAS Český sever 

Výzva vyhlášena dne 5. 3. 2019 

Příjem žádostí ve dnech 5. 3. 2019 – 30. 4. 2019 

Počet podpořených žádostí údaje nebyly ke dni uzávěrky známy 

Výše celkových způsobilých výdajů údaje nebyly ke dni uzávěrky známy 

 

Výzva č. 6 

Název výzvy Sociální bydlení - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi v MAS Český sever 

Výzva vyhlášena dne 5. 3. 2019 

Příjem žádostí ve dnech 5. 3. 2019 – 31. 5. 2019 

Počet podpořených žádostí údaje nebyly ke dni uzávěrky známy 

Výše celkových způsobilých výdajů údaje nebyly ke dni uzávěrky známy 

 

Výzva č. 7 

Název výzvy Infrastruktura pro sociální služby - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever 

Výzva vyhlášena dne 5. 3. 2019 

Příjem žádostí ve dnech 5. 3. 2019 – 31. 5. 2019 

Počet podpořených žádostí údaje nebyly ke dni uzávěrky známy 

Výše celkových způsobilých výdajů údaje nebyly ke dni uzávěrky známy 
 

 
 

Operační program Životní prostředí – přehled výzev MAS k podávání žádostí o dotaci: 

Výzva č. 003/05_17_087/CLLD_16_01_039 

Název výzvy Invazní rostliny 

Výzva vyhlášena dne 29. 3. 2018 

Příjem žádostí ve dnech 29. 3. – 29. 6. 2018 

Počet podpořených žádostí 0 

Výše schválené dotace celkem 0 

 
 



 

Výzva č. 012/05_17_088/CLLD_06_01_039 

Název výzvy Výsadba dřevin 

Výzva vyhlášena dne 29. 3. 2018 

Příjem žádostí ve dnech 29. 3. – 29. 6. 2018 

Počet podpořených žádostí 0 

Výše schválené dotace celkem 0 

 

Výzva č. 071/05_17_088/CLLD_16_01_039 

Název výzvy Výsadby dřevin 

Výzva vyhlášena dne 29. 11. 2019 

Příjem žádostí ve dnech 29. 11. 2019 – 2. 1. 2020 

Počet podpořených žádostí v době uzávěrky zpravodaje nebyl tento údaj k dispozici 

Výše schválené dotace celkem v době uzávěrky zpravodaje nebyl tento údaj k dispozici 

 

Výzva č. 163/05_18_128/CLLD_06_01_039 

Název výzvy Realizace sídelní zeleně 

Výzva vyhlášena dne 29. 11. 2019 

Příjem žádostí ve dnech 29. 11. 2019 – 6. 1. 2020 

Počet podpořených žádostí v době uzávěrky zpravodaje nebyl tento údaj k dispozici 

Výše schválené dotace celkem v době uzávěrky zpravodaje nebyl tento údaj k dispozici 
Pozn.: údaje o uvedených výzvách ke všem dotačním programům platí k datu uzávěrky zpravodaje. 

 
 
 
 

Program rozvoje venkova: zařazení Článku 20 na podporu projektů, 
zaměřených na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských 
oblastech 
 
V březnu 2019 schválil ministr zemědělství ČR aktualizaci pravidel Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020 mj. pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. Změny pravidel 19.2.1 se týkají zejména doplnění implementace Článku 20 Základní služby 
a obnova vesnic ve venkovských oblastech Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. 12. 2013 o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 
 

Rozšíření podpory se týká těchto aktivit: veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody 
pro obce, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky, muzea a expozice pro obce. 
Finanční spoluúčast oprávněných žadatelů bude činit 20 % z celkových způsobilých výdajů, dotace je tedy 80%. Podmínkou bude 
prohlášení obce, že projektový záměr je součástí plánu nebo programu rozvoje obce, schváleného zastupitelstvem. 
 

V novém programovém období byla podpora obcí a výše uvedených aktivit bohužel vyřazena, což mělo u obcí negativní ohlas. Z tohoto 
důvodu jsme uvítali zařazení nového Článku 20 do pravidel a provedli jsme na jaře 2019 dotazníkové šetření u starostů obcí na území 
naší MAS; zjišťovali jsme především zájem o příslušnou aktivitu, stupeň připravenosti projektového záměru k realizaci a výši finančního 
objemu. Z odpovědí zástupců obcí vyplynul největší zájem o investice do vybavení a staveb pro kulturní a spolkovou činnost (za 
takové stavby se považují obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, 
klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.  
 
Oprávněným žadatelem bude obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové 
organizace, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 
 
Představenstvo MAS Český sever na svém jednání dne 1. 10. 2019 schválilo přesun části nevyčerpané alokace ve výši 12 mil. Kč na 
projekty ve Článku 20 a rozhodlo o změně SCLLD, která bude obsahovat popis potřeb v oblasti občanské vybavenosti.  
 

Předpokládáme, že 
výzvu k podávání 
projektů na podporu 
kulturních a spolkových 
zařízení vyhlásíme na 
jaře 2020.   
 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                            
 



 
 

  ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt © 
 

MAS Český sever je od 1. listopadu 2019 novým koordinátorem regionální značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální 
produkt ®. 

 

V úterý 26. listopadu proběhlo již 17. kolo certifikace regionálních výrobků a mezi výrobky se značkou „Českosaské Švýcarsko regionální 
produkt“ tak nyní nově patří: Keramika pálená dřevem (Keramika TERRAPAKA), kterou vyrábí Pavla Kašáková v obci Tisá, dále pak 
zvěřinové pochutiny -  Divočák ve vlastní šťávě a Guláš Divočák, které připravuje Hynek Jirman z Dolní Poustevny, dále Sáčky na 
bezobalové, bezigelitové nakupování, které vyrábí chráněná dílna Pytlíčky s.r.o. z Děčína a  do kategorie regionální zážitek přibyl 
běžecký závod Cross Parkmarathon, který je součástí Dnů Českého Švýcarska v Krásné Lípě. 

 

 

 

„Regionální značka „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ se uděluje již od roku 2010 a je současně součástí 
celorepublikové sítě Asociace regionálních značek, ve které je již zapojeno 28 regionů“, vysvětluje Eva Hamplová ředitelka MAS Český 
Sever a dodává: “ Značení místních produktů je iniciativa, která slouží ke zviditelnění ekologicky šetrné a kvalitní produkce v 
rámci určitého vymezeného území. V našem regionu je již certifikováno 41 výrobců a 15 zážitků. Mezi nejznámější certifikované 
produkty patří například nůž Rybička z Mikova Mikulášovice, přírodní kosmetika Nobilis Tilia z Vlčí Hory, pivovary Kocour Varnsdorf, 
Falkenštejn z Krásné Lípy i Nomád z Děčína, ze zážitků jsou to například prohlídky s Černým rytířem na zámku Děčín nebo Loretánské 
slavnosti v Rumburku.“ 

 

V každém regionu působí regionální koordinátor – doposud roli 
koordinátora vykonávala společnost České Švýcarsko o.p.s. a od 
letošního roku roli koordinátora přebírá společnost MAS Český 
Sever, z.s. se sídlem ve Varnsdorfu. Koordinátor zajišťuje správu dané 
značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ.  

 

Značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační komise (v každém 
regionu samostatná) po splnění jednotných pravidel. Certifikát platí na 
dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky „ČESKOSASKÉ 
ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ na všech certifikovaných 
produktech i propagačních materiálech. 

 

 

Co musí splňovat značené výrobky? 

Místní původ není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být 
také: dostatečně kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí, jedinečné ve vztahu k regionu – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z 
místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou. 

 
 
 
 

 



 
 
 
Regionální značení v České republice 

 
Hlavním cílem regionálního značení místních produktů je zviditelnit tradiční regiony, známé svou zachovalou přírodou, 
lidovými tradicemi nebo historií. V každém regionu vznikla originální značka pro výrobky, produkty nebo služby, která zaručuje vedle 
jejich kvality a šetrnosti k přírodě především jejich původ a vazbu na určité výjimečné území. Značení je určeno nakupujícím přímo 
v regionech – turistům, kterým pomáhá objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, ale i místním 
obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své“ místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, 
zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce. 
 
 
Asociace regionálních značek:   
www.regionalni-znacky.cz  

 
Do systému regionálních značek, který od roku 2008 zastřešuje 
Asociace regionálních značek, z.s. (dále ARZ), se zapojilo již 28 
regionů:  Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, 
Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí, 
Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko, 
Broumovsko, Kraj blanických rytířů, Železné hory, Moravská brána, 
Zápraží, Znojemsko, Toulava, Opavské Slezsko, Krušnohoří, Kraj 
Pernštejnů, České středohoří, Poohří a Kutnohorsko. 
 
 
 
 
 
Kompletní seznam všech 41 certifikovaných výrobků a 15 zážitků najdete na www.masceskysever.cz 
 

 
 

 

 

 
 

http://www.regionalni-znacky.cz/


 

 Co je projekt MAP II? 

Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk je název projektu, který je  financován 

z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a  realizátorem je 

MAS Český sever,z.s.. 

Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podpořením spolupráce všech aktérů ve 

vzdělávání, včetně zlepšení dlouhodobého místního plánování a kvalitního řízení škol. Společně chceme pozitivně ovlivnit úroveň 

vzdělávání při respektování místních specifik a potřeb. Do projektu se zapojila všechna školská zařízení v území. 

Níže uvádíme přehled aktivit za rok 2019  v projektu MAP II a máme radost, že můžeme  do škol přinášet užitečné podněty a především 

interaktivní a zábavnou formou přispívat k dalšímu rozvoji vzdělávání. 

Vzdělávaní pedagogických pracovníků – během roku 2019 proběhlo 40 seminářů, kterých se zúčastnilo 663 pedagogických 

pracovníků, z toho 14 seminářů jsme uspořádali přímo v regionu a celkové náklady jsou vyčísleny pro rok 2019 na 540 tis. Kč. 

 

V rámci tzv. Podpory matematické, polytechnické a čtenářské gramotnosti se uskutečnily:  

 

VĚDECKÉ LABORKY  

Vědecké laborky je aktivita, jejímž smyslem je zatraktivnit  a podpořit 

polytechnické vzdělávání (chemie, fyzika, přírodověda apod.) přímo na 

školách, stimulovat zájem o tyto obory ze strany dětí a žáků, zároveň 

motivovala pedagogy k využívání nových metod výuky těchto oborů. V roce 

2019 se zapojilo 24 školských zařízení, proběhlo 94 programů (60 nebo 

90 minutové vědecké laborky nebo vědecká show), celkové náklady jsou 

vyčísleny na  230 tis. Kč a programů se zúčastnilo  celkem 2444 dětí a 

žáků. 

 

EDUBUS 

Jedná se o netradiční mobilní polytechnickou laboratoř, která byla zřízena 

uvnitř pojízdného autobusu. Edubus doslova objel a zaparkoval postupně u 

14 škol a současně přímo v tomto EDUbusu probíhala výuka žáků. Těchto 

netradičních laborek se zúčastnilo 1002 žáků a 100 pedagogů, proběhlo 

v něm  50 hodinových programů a celkové náklady jsou vyčísleny na 283 

tis. Kč. Děti i pedagogové si vyzkoušely například práci s roboty (ozoboty, 

legoroboty), chemické pokusy, hrátky s elektřinou,  na vlastní kůži se 

přesvědčily také o vlastnostech suchého ledu a seznámily se s významem 

alternativních zdrojů energie. 

 

 
 

https://www.masceskysever.cz/wp-content/uploads/2019/01/seznamskol-realizacemapii-web.pdf


 
EXKURZE V NÁRODNÍM PARKU 
 

Celkem 14 škol, 54 skupin a téměř 1100 žáků se vydalo do Národního parku České 

Švýcarsko, aby v rámci tzv. venkovních exkurzí s certifikovanými průvodci získali nové 

znalosti o přírodě, fauně i flóře. Celkové náklady jsou vyčísleny na 322 tis. Kč.  

 

 

FOR EDUCATION AND JOBS 

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2019 se v Kulturním domě Střelnice v Rumburku konal již               
3. ročník interaktivní prezentace povolání a technických oborů letos pod názvem „for 
EDUCATION & JOBS 2019“. Jedná se o jedinečnou a atraktivní akci pro žáky především  
9. tříd základních škol spojující interaktivní představení poptávaných profesí a dostupných 
oborů ve Šluknovském výběžku. Akce se účastní zástupci 6 místních zaměstnavatelů 
(TOPOS a.s., TOS Varnsdorf a.s., Benteler Automotive Rumburk s.r.o., EWM HIGHTEC 
WELDING s.r.o.,Uniles a.s., Lužická nemocnice a poliklinika a.s.), zástupci 6 místních 
středních škol (Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk, Střední 
průmyslová škola TOS Varnsdorf, Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie 
Rumburk, Gymnázium Rumburk, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální 
Šluknov, VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu  Varnsdorf) a zástupci pořádajících 
organizací (MAS Český sever, z.s., Úřad práce ČR – krajská pobočka v  Ústí nad Labem, 
Kontaktní pracoviště v Rumburku a Svaz průmyslu a dopravy České republiky). Vzdělávací 
a profesní festival  navštívilo 450 žáků z 16 základních škol, pro každého z nich byl 
připraven souhrnný katalog s kompletní nabídkou škol a zaměstnavatelů. 
 
POHÁDKY A ČTENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VE VARNSDORFU 

Pro děti jsme v rámci projektu MAP II a ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Varnsdorfu 

připravili tvůrčí besedy. Děti se hravou formou dozvídají, jak je důležité učit se první 

písmenka, umět číst a co jim může knihovna nabídnout. Tvůrčí besedy vede lektorka 

Hanka Těšitelová. Pro děti z mateřských škol a žáky prvních a druhých ročníků 

základních škol připravuje zajímavé a tvořivé dílny v prostorách knihovny. Děti za pomoci 

pohádek a pohádkových kvízů rozluští popletené pohádky. Zatím proběhly 4 čtenářské 

dílny, jsou koncipované tak, aby, po dohodě s pedagogy, odpovídaly školním vzdělávacím 

plánům. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE  

Snažíme se podporovat vzájemné setkávání škol, žáků i pegagogů v regionu. Díky 

tomu se uskutečnilo speciální akce spolupráce na téma Mediace a efektivní komunikace, 

prevence a řešení šikany pro pedagogy i žáky  a Environmentální výchova a krása 

letu dravých ptáků. Skutečně zdravá škola je název praktického semináře zaměřeného 

na zdravé stravování v MŠ s ukázkami vaření, který se v listopadu uskutečnil pro 

zaměstnance školních jídelen, dále pro pedagogy a vedoucí pracovníky MŠ, součástí byla 

také analýza hodnot stávajících jídel v MŠ ve Varnsdorfu.  

 

ŠABLONY PRO ŠKOLY 

Pomáháme školám dosáhnout na evropské peníze prostřednictvím projektů z tzv. ŠABLON, V RÁMCI KTERÝCH POSKYTUJEME 
KOMPLETNÍ BEZPLATNÝ PORADENSKÝ SERVIS. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská 
zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny, a školní kluby) FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO 
VYKAZOVÁNÍ. Konkrétně se jedná o aktivity zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků z různých 
škol a zajištění personální podpory škol a školských zařízení.Do regionálních škol jsme pomohli přivést několik desítek milionů korun: 

 

Šablony I 24 žádostí/škol  15 289 966 Kč 

Šablony II 30 žádostí/škol 23 204 997 Kč 



 

SVAZKY OBCÍ 

 
Na území MAS Český sever se nachází celkem pět Svazků obcí, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a následně Vám je představujeme: 

 

 

Svazek obcí Sever 

sídlo Lipová 422, 407 81 Lipová 
IČ 70810141 
datum vzniku: 21. 3. 2000 
předseda: Robert Holec, starosta Dolní Poustevny 
 

Činnost dle Registru ekonomických subjektů ČSÚ:  
- Všeobecné činnosti veřejné správy 
- Veřejná správa a hospodářská a sociální politika 
 

Svazek je členem MAS. Zařazení do zájmové skupiny MAS: veřejná sféra  
 

Svazek sdružuje tyto obce:  
Dolní Poustevna, Doubice, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Staré Křečany, Šluknov, Velký Šenov, Vilémov 

 

Svazek obcí Tolštejn 

sídlo Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou 
IČ 69898774 
datum vzniku: 24. 9. 1999 
předseda: Ing. Roman Forfera, starosta Rybniště 
 

Činnost dle Registru ekonomických subjektů ČSÚ: 
- Všeobecné činnosti veřejné správy 
- Veřejná správa a hospodářská a sociální politika 
 

Svazek je členem MAS. Zařazení do zájmové skupiny MAS: cestovní ruch a doprava 
 

Svazek sdružuje tyto obce: 
Dolní Podluží, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Varnsdorf 

 

Svazek obcí Českokamenicka 

sídlo náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 
IČ 70976899 
datum vzniku: 20. 5. 2002 
předsedkyně: Ing. Hana Cejnarová, starostka České Kamenice 
 

Činnost dle Registru ekonomických subjektů ČSÚ: 
- Všeobecné činnosti veřejné správy 
- Veřejná správa a hospodářská a sociální politika 
 

Svazek sdružuje tyto obce (obce s územní působností MAS Český sever jsou vyznačeny červeně): 
Česká Kamenice, Dobrná, Huntířov, Janská, Jetřichovice, Kamenický Šenov, Kunratice, Kytlice, Markvartice, Nový Oldřichov, 
Prysk, Růžová, Srbská Kamenice, Veselé 

 

Svazek obcí Českého Švýcarska 

sídlo Růžová 60, 405 02 Růžová 
IČ 72744901 
datum vzniku: 24. 9. 2002 
předsedkyně: Helena Křížková, starostka Růžové 
 

Činnost dle Registru ekonomických subjektů ČSÚ: 
- Všeobecné činnosti veřejné správy 
- Veřejná správa a hospodářská a sociální politika 
 

Svazek je členem MAS. Zařazení do zájmové skupiny MAS: cestovní ruch a doprava 
 

Svazek sdružuje tyto obce: 
Arnoltice, Bynovec, Janov, Kámen, Labská Stráň, Ludvíkovice, Růžová 



 
 
 
 

 

Svazek obcí Novoborska 

sídlo náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor 
IČ 68955057 
datum vzniku: 3. 11. 1998 
předseda: Bc. Jan Sviták, starosta Prysku 
 
Činnost dle Registru ekonomických subjektů ČSÚ: 
- Všeobecné činnosti veřejné správy 
- Veřejná správa a hospodářská a sociální politika 
 
Svazek sdružuje tyto obce (obce s územní působností MAS Český sever jsou vyznačeny červeně): 
Cvikov, Česká Lípa, Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Bor, Nový 
Oldřichov, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov, Svor 

 
 

 
 
      Mapy svazků obcí  
      na území MAS Český sever 

       
SO Sever     
SO Tolštejn 
SO Českokamenicko 
SO České Švýcarsko 
SO Novoborsko 
 

        

 
 
                                                                                                                                               
 
 

                               
 Území MAS Český sever leží v Ústeckém kraji s částečným přesahem do Libereckého kraje. 
 
 

 

 

 

 

 



 

           

 
     Drobné sakrální  památky v obci Lipová - Vesnice roku 2019 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

          Větrný mlýn Světlík v obci Horní Podluží       
     

Jedná se o jeden z největších zachovalých větrných mlýnů v České republice, jeho válcová stavba má průměr 10,5 m a výšku 14 
m. Mlýn byl postaven roku 1843 v dnes již zaniklé osadě Lichtenberg. Je jediným mlýnem holandského typu s dochovaným 
technickým vybavením v Čechách, jeho mohutná stavba a pětilistá vrtule jsou svého druhu unikátní. Zděný objekt má otočnou střešní 
konstrukci. Mlýn je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Světlík stojí v sousedství stejnojmenného rybníka, 
který tvoří střed významné přírodní rezervace s unikátními ohroženými druhy rostlin a živočichů. 
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