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K 31.12. 2013 končí plá-

novací období EU a s ním         

i Dohoda o poskytnutí dotace 

z Programu rozvoje venkova 

ČR k realizaci strategického 

plánu LEADER na období 

2008 - 2013. Orgány MAS,     

v souladu s názorem většiny 

členů MAS rozhodly, že se 

budeme o dotaci ucházet        

i v plánovacím období 2014 - 

2020. Za tímto účelem je nut-

no vypracovat tzv. Integrova-

nou strategii rozvoje území 

(ISRÚ). Dne 16.8. 2012 se 

sešla na svém prvním jednání 

pracovní skupina pro realizaci 

ISRÚ ve složení Mgr. Petr Pa-

naš, Ing. Dana Svobodová, 

Ing. Veronika Šturalová, Kate-

řina Tůmová a Ing. Bohumír 

Jasanský. Při tvorbě ISRÚ se 

předpokládá používání meto-

dy komunitního plánování tzn. 

aktivně zapojovat veřejnost 

zejména do vypracování ana-

lytické a strategické části do-

kumentu. V průběhu září proto 

proběhlo v Ploskovicích, Úště-

ku, Litoměřicích a Velkých 

Žernosekách pět setkání 

s představiteli veřejného 

sektoru, nestátních nezisko-

vých organizací a podnikate-

lů se záměrem zjistit skuteč-

né potřeby regionu. 

Strategie by měla řešit 

integrovaný rozvoj území 

působnosti MAS v širokém 

spektru potřeb. Strategii nelze 

připravovat izolovaně: je třeba 

zapracovávat strategické do-

kumenty obcí, dobrovolných 

svazků územních celků spada-

jících do MAS, plány péče 

chráněných území apod.    

Ohled je třeba brát na strate-

gické dokumenty vyšších 

územně správních celků. Stra-

tegie by měla zahrnovat kon-

krétní a adresná opatření 

včetně návrhu typů projektů, 

dále by měla definovat imple-

mentační strukturu a procesy 

a rovněž indikátory pro měření 

úspěšnosti naplňování strate-

gie. MASky by se měly stát 

součástí implementace schvá-

lených Operačních programů 

(OP) v letech 2014 - 2020. 

Navržené nové OP s vazbou 

na venkov jsou:  

 Podnikání a inovace pro 

konkuren ces chopnost        

- řídící orgán MPO 

 Páteřní infrastruktura         

- řídící orgán MD 

 Zaměstnanost a vzdělává-

ní - řídící orgán MPSV 

 Integrovaný regionální OP    

- řídící orgán MMR 

 Program rozvoje venkova   

- řídící orgán MZe 

 OP rybářství - řídící orgán 

MZe. 

Předpokládá se vícefondo-

vý přístup - MAS tedy bude 

realizovat program rozvoje 

venkova (a to napříč priorita-

mi) + minimálně jeden další 

OP. 
pokračování na straně 2 

Integrovaná strategie 2014+ 

MAS České středoho-

ří nyní čeká velmi dů-

ležitá práce. Tou je 

vypracování aktuální 

tzv. Integrované stra-

tegie rozvoje území.  

A proč bude mít ten-

to dokument takovou 

důležitost? Napoví 

nám, jaké jsou potře-

by obyvatel na území 

místní akční skupiny. 

Ovšem také zjistí poptávku od obcí, nezisko-

vých organizací a podnikatelů při možném čer-

pání dotací v rámci programovacího období  

od roku 2014. Jednou z variant totiž je,         

že místní akční skupiny budou administrovat 

vyhlášené operační programy o jejichž realiza-

ci bude u oprávněných příjemců zájem. Jedná 

se o velikou příležitost, ale také závazek. Prv-

ním a také nejdůležitějším krokem je právě vy-

pracování kvalitní strategie rozvoje území       

a zjištění skutečných potřeb potenciálních pří-

jemců dotační podpory. Věřím, že za pomoci 

všech zúčastněných se nám toto povede.  

Mgr. Petr Panaš 

předseda SR MAS 

Slovo předsedy 
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Odborná komise soutě-

že Regionální potravina 

2 0 1 2  d o p o r u č i l a  

k ocenění 9 výrobků 

s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Ústeckého 

kraje. O tuto značku se letos ucházelo celkem 93 výrobků 

od 32 výrobců. O logo soutěžili  v devíti kategoriích, nejsilněji 

byly zastoupeny kategorie č. 5 Pekařské výrobky včetně těs-

tovin a kategorie č. 3 Sýry včetně tvarohu. 

 Výrobky hodnotila 8 členná odborná komise tvořená zá-

stupci Ministerstva zemědělství, krajského úřadu, Státního 

zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a po-

travinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární 

komory ČR a Potravinářské komory ČR. 

 K  udělení značky Regionální potravina Ústeckého kraje 

2012 navrhla hodnotitelská komise 9 výrobků 

z následujících kategorií: 

1) Masné výroby tepelně opracované včetně uzených mas 

(šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, 

tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, 

paštiky apod.) 

Verneřický zauzený šunkový salám – AGROKOMPLEX, spol.  

s r.o. Verneřice 

2) Masné výrobky trvanlivé fermentované a tepelně opraco-

vané výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistic-

ký salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.) 

Verneřická papriková klobása – AGROKOMPLEX , spol. s r.o. 

Verneřice 

3) Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry   

a tvarohy) 

Pastevecký čerstvý sýr – MLÉKÁRNA Varnsdorf, s r.o. 

4) Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, 

máslo apod.) 

Smetanový krém BOBÍK s jahodami – Bohušovická mlékár-

na a.s, Bohušovice nad Ohří 

5) Pekařské výrobky včetně těstovin 

Cop Českého Švýcarska – Pavlína Ptáčková, Jiřetín pod Jed-

lovou 

6) Cukrářské výrobky včetně cukrovinek 

Dlaskův větrník – František Dlask, Varnsdorf 

7) Alkoholické a nealkoholické nápoje 

Kocour světlý ležák – Pivovar Kocour Varnsdorf, s.r.o. 

8) Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě 

Sušená jablka – SEVEROFRUKT, a.s. , Travčice 

9) Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody 

apod.) 

Květový med – Ing. Radek Geletič, Lovosice 

 Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva 

zemědělství určeným na podporu malých a středních země-

dělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České    

republiky. Značku Regionální potravina mají právo výrobci     

na oceněné produkty užívat 4 roky. 

 Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových 

stránkách www.regionalnipotravina.cz. 

 

Kontakt na regionálního koordinátora 

soutěže: 

Ing. Eva Hamplová 

předsedkyně MAS Šluknovsko 

tel.: 602 490 840 

massluknovsko@atlas.cz 

Regionální potravina Ústeckého kraje zná vítěze třetího ročníku 

Turistická destinace České středohoří  

rozjela prezentaci ve velkém stylu 

pokračování ze strany 1 

Dle dosud známých termínů by 

v 04/2013 měla být zpracována ISRÚ 

dle metodiky MF (zatím známa pouze 

pracovní verze). V 06/2013 MZe vyzve 

MAS k zapojení se do programu 2014+, 

zároveň SZIF vyhodnotí jednotlivé MAS 

na základě naplňování minimálních 

standardů. Do 10/2013 dojde 

k posouzení vlivu strategie na životní 

prostředí (SEA) a cca v 11/2013 by    

ISRÚ měla schválit zastupitelstva obcí 

v územní působnosti MAS. Programové 

rámce (obdoba SPL) by měla schvalo-

vat Společná hodnotitelská komise tvo-

řená zástupci všech řídících orgánů po-

čátkem r. 2014. Po té bude následovat 

proces podpisu Dohod s každým řídícím 

orgánem zvlášť. 

V následujícím období nás všechny 

tedy čeká pořádný kus práce, abychom 

vedle běžné činnosti MAS byli schopni 

připravit takovou Integrovanou strategii 

rozvoje území, která zajistí dostatek 

zdrojů pro financování zlepšení kvality 

života v regionu. 

  Ing. Bohumír Jasanský  

Ředitel MAS České středohoří 

MAS České středohoří - z regionu 

 Od letošního roku nově založená 

Destinační agentura České středohoří 

o.p.s., jejíž úlohou je podpora a rozvoj 

cestovního ruchu stejnojmenné oblasti, 

zaměřila své aktivity na potencionální 

turisty z jiných krajů a zahraničí. Na 

začátku letních prázdnin proběhla na 

ploše obchodního centra Letňany 

v Praze masivní reklamní prezentace, 

která představila České středohoří jako 

oblast nadmíru vhodnou k trávení dovo-

lené, případně jako cíl výletů a volnoča-

sových aktivit.  

 Zájem návštěvníků byl markantní, 

takže takto výborně nastartovaná spo-

lupráce pokračovala v září další akcí. 

Od 10. do 24. září se České středohoří 

v Letňanech představilo na velkých 

fotografických stěnách a roll-upech jako 

vinařská oblast s tisíciletou historií. 

Řekne-li se víno, každému naskočí sy-

nonymum Morava a přitom hodinku na 

dojezd od Prahy jsou vinice, kterým dal 

vzniknout už Karel IV.. Vinařství žerno-

secké, roudnické, litoměřické a třebí-

vlické produkují kvalitní víno charakte-

ristické svou harmonickou chutí se svě-

žím charakterem. Milovníky vína zvou 

každoroční Vinařské Litoměřice 

k návštěvě vinařské výstavy, potažmo 

soutěže a především vinobraní 

s kulturním programem ve všech hlav-

ních produkčních centrech – Litoměři-

cích, Roudnici nad Labem a Velkých 

Žernosekách. 

 „V Letňanech se ve dnech 10. – 

24.9.  představila Vinařství Třebívli-

ce,Velké Žernoseky, Zdeněk Vybíral 

Malé Žernoseky, Lobkowiczké zámecké 

vinařství Roudnice nad Labem, Klášter-

ní vinné sklepy Litoměřice a Vinařství 

Hrabkovský Velké Žernoseky,“ uvedla   

http://www.regionalnipotravina.cz/
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k akci ředitelka destinační agentury 

České středohoří Martina Soldatková       

a dodává: „V sobotu 15.9. proběhla 

ochutnávka vín pro návštěvníky        

obchodního centra. Prostor pro prezen-

taci byl vyplněn i stojany s propagační-

mi materiály vinařů a Destinační agen-

tury České středohoří, nechyběly ani 

tipy na ubytování a výlety“. 

 Spolupráce s obchodním centrem je 

jistě dobrým marketingovým tahem, 

projdou tudy během doby trvání prezen-

tace tisíce lidí a informace zde nenuce-

ným způsobem motivují například 

k rodinnému výletu. Proto na jaře roku 

2013 chce 

Destinační 

agentura 

České stře-

dohoří        

ve spoluprá-

ci s OC Le-

tňany uspo-

řádat jarní 

prezentační akci zaměřenou na místa, 

kde vznikaly základy české státnosti. 

Na horu Říp, kde stanul podle pověsti 

praotec Čech, na Stadice, odkud se 

vydal na knížecí stolec Přemysl Oráč     

a Peruc, kde si kníže Oldřich vyhlédl 

sličnou Boženu a učinil ji kněžnou. Akce 

bude zaměřena na školní mládež a je 

v plánu zapojit do ní i jednotlivé prodej-

ce. 

 Destinační agentura kromě těchto 

aktivit pracuje na budování destinační-

ho fondu ve smyslu budování základny 

aktérů cestovního ruchu v Českém stře-

dohoří, ať už jsou to podnikatelé, měst-

ské a obecní správy, provozovatelé kul-

turních a sportovních zařízení, správci 

hradů a zámku apod., přičemž stěžej-

ním členem destinačního fondu a záro-

veň jedním ze zakládajících členů je 

Ústecký kraj.  

 „Spojením marketingových aktivit 

těchto jednotlivých aktérů dojde 

k efektivnímu využití a úsporám finanč-

ních prostředků na podporu rozvoje 

turistiky, a především k pružné alokaci 

prostředků na projekty, které povedou 

k rozvoji cestovního ruchu v destinaci. 

Ústecký kraj přispívá do destinačního 

fondu roční částkou 1 milion korun,“ 

uvedl k aktivitám destinační agentury 

radní pro regionální rozvoj a cestovní 

ruch Radek Vonka. Na podporu svých 

aktivit agentura vydala sérii propagač-

ních letáků a zprovozňuje webové stán-

ky destinace České středohoří 

www.ceskestredohori.info, které budou 

fungovat ve vzájemné provázanosti na 

webový turistický portál Ústeckého kra-

je www.branadocech.cz. 

  

Bc. Ellen Herzogová  

odd.regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

MAS České středohoří — z regionu 

 Obec Lhotka nad Labem si ke svému výročí 761 let od 

první písemné zmínky nadělila obecní symboly. 

Naše obec byla snad jednou z posledních, která se nepyš-

nila znakem a vlajkou. Vzhledem k tomu, že se povedla 

uskutečnit zásadní změna ve vedení obce, byla umožněna 

se cesta k vytvoření naší identity . Nové zastupitelstvo sou-

hlasilo s tímto krokem, proto jsme na jaře letošního roku 

nechali zpracovat návrhy znaku a vlajky obce Lhotka nad 

Labem tak, aby odpovídaly zásadám heraldické a vexilologic-

ké tvorby. 

27. červen letošního roku byl pro naši obec významný. 

Obyvatelé si na 15. zasedání zastupitelstva veřejně a jedno-

hlasně odhlasovali podobu obecního znaku a vlajky, tento 

návrh zastupitelé poté schválili. Začátkem července jsme 

podali do parlamentu žádost o schválení symbolů obce. Tyto 

symboly budou pro lhotecké  patrioty znakem hrdosti a váž-

nosti. 

Vhledem k tomu, že historická pečeť byla jen nápisová, 

museli jsme vycházet z odkazů na zeměpisnou polohu obce 

a na její tradici vinařskou, ovocnářskou a zemědělskou. 

Obecní znak obsahuje tyto symboly: figuru vinného hroznu   

s odkazem na tradici vinařství, figuru jablka s odkazem na 

tradici ovocnářskou a figuru ovesných klasů jež představuje 

zemědělskou povahu obce a tím také odkaz na původ názvu 

– osadníci byli osvobozeni od platů po určitou lhůtu, výmě-

nou za vymýce-

ní lesa a vzdě-

lání půdy. Vlni-

té dělení vyja-

dřuje polohu 

obce na levém 

břehu řeky 

Labe a tím       

i odkaz na druhou část názvu obce. 

První listinná zmínka o obci je datovaná ke dni 24. srpna 

roku 1251, kdy Smil Světlický z Lichtenburka prodal Lhotku 

klášteru cellskému v Míšensku. Byl zakladatelem rodu Ro-

novců a jedním z nejbohatších českých pánů své doby. Zalo-

žil panství, které zaujalo širokou oblast v severních Čechách.   

Figura modré lilie odkazuje na míšenský klášter Altenzelle, 

v jehož majetku obec byla od roku 1251 a v jehož souvislos-

ti se také poprvé obec připomíná. Cisterciácký klášter Alten-

zelle leží 30km od Drážďan. Byl založen Ottou Míšenským 

roku 1162 a v rámci reformace zrušen  roku 1540. Lhotku 

vlastnil do roku 1540, kdy ji prodal panskému rodu Šlejniců. 

Proto jsme z erbu Šlejniců převzali figuru stříbrno-červeného 

polcení. 

 

  Jitka Limberková 

místostarostka 

Znak a vlajka pro Lhotku 

http://www.ceskestredohori.info
http://www.branadocech.cz


www.mascs.cz     4 

 

 

 Sbor dobrovolných 

hasičů Křešice letos 

oslavil významné 135. 

výročí svého založení. 

Oslavy se konaly         

v sobotu 16. 6. 2012 

v prostoru zrekonstru-

ované hasičské zbroj-

nice. Při této příleži-

tosti byl vysvěcen his-

torický prapor SDH. Dále byly předány pamětní medaile SDH 

Křešice všem aktivním členům sboru a dlouhodobým part-

nerům a sponzorům, bez kterých by naše práce byla velmi 

obtížná. Pozváni byly zástupci Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého kraje, zástup-

ci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

představitele Ústeckého kraje, obce Křešice 

a zástupci jednotlivých partnerských sborů 

dobrovolných hasičů. Večer byla zorganizo-

vána pro širokou veřejnost taneční zábava 

s ohňostrojem.  

Mimo této významné akce se sbor zabý-

val běžnými činnosti, jako byla organizace 

závodu v technických disciplínách požární ochrany pro mla-

dé hasiče, účast na dětských hasičských závodech po celém 

okrese Litoměřice, včetně okresního kola celostátní hry Pla-

men. Dále proběhl 

závod v požárním 

sportu ze seriálu 

Krušnohorské ligy pro 

muže a ženy, který se 

uskutečnil v neděli 

16. září v prostoru 

multifunkčního hřiště 

u Labe v Křešicích.  

 V následujícím období čeká náš sbor mnoho akcí, 

na které jsou všichni zváni. Jedná se o závod požárnické 

všestrannosti a závod povodňové 

připravenosti pro mladé hasiče. 

Dále pak pro děti propouštění letní-

ho času spojené s lampiónovým 

průvodem dne 27. 10. 2012 , osla-

va státního svátku „den boje stu-

dentů za svobodu a demokracii“ 

dne 17. listopadu 2012. Následně 

pak slavnostní rozsvěcení vánoční-

ho stromečku se zpíváním koled     

a ochutnávkou cukroví na návsi v Křešicích dne 2. 12. 

2012.  

 Podrobnější informace o všech akcích naleznete na     

n a š i c h  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h 

www.sdhkresice.cz 

  SDH Křešice je zásahovou jednotkou 

obce Křešice, která vyjíždí k řešení 

mimořádných událostí a krizových 

situací. V současnosti máme 16 čle-

nů, kteří jsou schopni zasahovat         

u požárů, technických havárií a podob-

ně.  Naší hlavní náplní a specializací je 

však povodňová připravenost. Jsme 

jednou z nejlépe vybavených jednotek okresu Litoměřice na 

zvládání povodní a lokálních záplav.  

  Pro představu uvádíme několik příkladů našich letošních 

akcí. V únoru zásah při bleskových povodních v Býčkovicích, 

dále vyprošťování zamrzlé labutě z vodní hladiny řeky Labe. 

V květnu účast na námětovém cvičení pořádaném Hasič-

ským záchranným sborem ústeckého kraje, zaměřeném na 

požár bavlny v areálu továrny společnosti Schoeller s.r.o. 

v Křešicích. Zde naši hasiči ukázali dostatečné dovednosti  

a připravenost na řešení i tak velkých mimořádných událos-

tí, jako je požár průmyslového podniku. 6.10 012 bude pro-

vedena zkouška s nácvikem výstavby mobilního protipovod-

ňového hrazení v obcích Křešice a Nučnice. 

 

Bc. Lukáš Kébrt    

Dobrovolní hasiči z Křešic 

MAS České středohoří — členové a jejich aktivity 

    Obec Vrutice se v letošním roce 

přihlásilas soutěže „Vesnice roku“, kde 

získala Čestné uznání za obnovu sa-

krální architektury. Toto ocenění bylo 

představitelům obce předáno při vyhod-

nocení krajského kola soutěže, které 

proběhlo v obci Koštice za přítomnosti 

hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany 

Vaňhové.  

   Další významnou událostí je dokon-

čení výstavby kanalizace v obou našich 

obcích Vrutice a Svařenice, které se 

uskutečnilo koncem srpna 2012. Reali-

zace by nebyla možná bez dotace Stát-

ního fondu životního prostředí. Předpo-

klad napojení prvních obyvatel na kana-

lizaci je na podzim tohoto roku.  

   Za zmínku stojí také „Loučení 

s prázdninami“ konané v prostoru pod 

KD Vrutice. Při této akci proběhlo slav-

nostní šerpování prvoškoláků, různé 

soutěže a zábava pro děti.  

Josef Mikuška  

místostarosta obce  

Obec Vrutice získala čestné uznání 
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 MAS České středohoří — členové a jejich aktivity 

 Areál 3V Třebušín má za sebou vět-

šinovou část další jezdecké sezony. 

Podařilo se získat třetí místo na Mis-

trovs tv í   Severočeské oblas ti 

v parkurovém skákání, připravit řadu 

sportovních, mladých koní. Začátkem 

sezony získala v Třebušíně jezdecké 

licence řada nadějných jezdců. 

 Aby koně z Třebušína dosahovali 

vynikajících výsledků potřebují mimo 

odbornou péči i odpovídající krmení. Na 

Ranči 3V v Třebušíně se od letošního 

jara krmí výhradně BIO kvalitou sena.  

Sportovní koně jsou navíc dokrmováni 

špičkovými doplňkovými krmivy.   

 Problematika krmiv ářs tv í  je 

v Třebušíně řešena na nejvyšší úrovni. 

A to nejen pro koně v areálu. Od loňské-

ho podzimu se úspěšně rozvíjí krmivář-

ské centrum, které je největším podni-

kem v celé severočeské oblasti. Na 

skladě je soustavně okolo 80 krmivář-

ských produktů od mnoha obchodních 

firem. Třebušín dodává krmiva nejen 

v rámci okresu nebo kraje, ale má své 

odběratele i ve Středočeském, Karlo-

varském, Libereckém kraji a v Praze.  

Odborné poradenství s možností oka-

mžitého odběru se zachováním reál-

ných cen je pro nespočet chovatelů 

velkým přínosem. Jarní krmivářský se-

minář nepochybně přispěl ke zvýšení 

odborného přístupu chovatelů koní. 

 Od léta je v Třebušíně navíc možné 

řešit některé zdravotní problémy náku-

pem  speciální bezprašné podestýlky.  

 Nicméně areál 3V Třebušín je i cen-

trem rekreace a turistiky. Dlouhodobou 

snahou majitelů ranče je změnit image 

lokality. Povědomí o Severních Čechách 

jako ekologické katastrofy přetrvává 

dodnes.  Cílenou propagací  Českého 

středohoří jako unikátní přírodní a his-

torické lokality se daří lákat turisty ne-

jen z Čech, ale také z okolních zemí. 

Zejména však 

návštěvníci ze 

Severoameric-

kého konti-

nentu jsou 

šokováni nád-

hernou příro-

dou  a malou 

t u r i s t i c k o u 

z a t í ž e n o s t í 

celé oblasti. 

S l u ž b y 

v areálu 3V 

Třebušín jsou 

p o s t a v e n y 

zejména na 

výuce jízdy na 

koni. Kvalita 

jezdecké ško-

ly a jezdecké 

školičky patří 

ke špičce. 

Jezdci a malé 

děti od 5 let 

jsou zde vede-

ni k odborné-

mu a korektní-

mu přístupu 

ke koním. Preferovaný citlivý přístup se 

odráží na spokojenosti jezdců i koní. 

Jezdecká škola zahajuje svou čtvrtou 

sezonu v září.  

 Dalšími poskytovanými službami je 

pak ustájení koní.  Koně  potřebují stej-

ně jako lidé odpovídající zázemí. Pro-

stornost boxů pro koně, podmínky pro 

jejich odpočinek a práci jsou na výbor-

né úrovni. Cvičitelé jsou pak schopni 

nabídnout odbornou práci se svěřenými 

koňmi v době, kdy se jim jejich majitelé 

nemohou věnovat. 

 Areál 3V Třebušín je zajímavým mís-

tem pro návštěvu. Je to místo, které 

mají koně rádi. Místo, kde najdete od-

borný přístup, citlivé zacházení, poho-

dové vedení koní  i lidí, respekt a lásku 

k přírodě a životu. 

 

Monika Coufalová 

Areál v Třebušíně—centrum jezdeckého sportu Litoměřicka 

Obec Křešice spadá do oblasti labského úvalu, na 

pravém břehu Labe, severovýchodně od jeho toku. Polabská 

rovina zde začíná přecházet do zvlněné krajiny, navazující již 

na České středohoří. Nad terén vyčnívají tři menší kopce 

Křemín (224m n.m), Holý vrch   (302m n.m) a Skalka 

(338m n.m.). Územím podél řeky Labe prochází komunikace 

II. třídy a v místě přechodu roviny na zvlněný terén vede že-

lezniční trať č. 072 Děčín - Ústí n.L. Na území obcí přitékají 

do Labe od severu tři potoky a to Luční, Bla-

tenský a Úštěcký. 

 Obec Křešice tvoří pět částí, centrální obcí 

jsou Křešice, severně na ně navazují Zahořa-

ny, západně od nich Třeboutice, jižně Nučni-

ce a nejvzdá-

lenější částí 

je směrem 

na sevrový-

chod Sedlec. 

Území všech obcí zůstalo 

téměř urbanisticky nedo-

tknuté, s historicky odpoví-

dajícím charakterem zástav-

by. Dominantou v území je 

na mírném návrší mezi Kře-

mínem a Holým vrchem are-

ál kostela Nejsvětější trojice 

(postaven 1653 - 1656), 

dalšími významnými církev-

ními stavbami jsou kostely 

P. Marie v Křešicích za školou a kostel sv. Matouše na návsi 

také v Křešicích. 

 Dříve se na tomto území pěstovala vin-

ná réva, chmel a bylo zde velké množství 

ovocných sadů. Nyní zde převažuje země-

dělská malovýroba (převážně se pěstuje 

zelenina), jediným průmyslovým závodem 

je zde textilní továrna Schoeller Křešice 

spol. s r.o. 

 Dnes mají Křešice celkový počet obyva-

tel 1435 z toho 210 dětí, které mohou 

navštěvovat také místní základní školu. Rozloha včetně 

všech částí obce činí 1 108 ha katastrální plochy. 

 

Václav Kovařík  

starosta obce 

Obec Křešice se představuje 



www.mascs.cz     6 

 

 

 Obec Prackovice nad 

Labem se svou místní částí 

Litochovice nad Labem je 

č l e n e m  M A S  Č e s k é 

středohoří od prosince 

2010, ale teprve letos má 

možnost poprvé realizovat 

projekty s finanční pomocí 

MAS. Nicméně už v roce 

2011 nastoupila obec Prackovice nad Labem cestu 

proměny svého vzhledu, ale i vnitřního fungování v duchu 

metody LEADER, se kterou jsem se setkala poprvé v srpnu 

2010 při své pracovní cestě do Finska. Realizace projektů, 

které posílí komunitní práci, nebo projektů, jejichž cílem je 

zachování a obnova kulturního dědictví - to jsou hlavní zá-

měry postupné rekonstrukce. Příkladem je v roce 2011 vy-

budováné dětské hřistě na návsi v Prackovicích, přístavba 

nového hygienického zázemí v Mateřské škole Brouček        

a výstavba komunikace k novostavbám. Projekty byly real-

izovány s finanční podporou 

MMR a KÚ.  

 V letošním roce jsme se 

zaměřili na rekonstrukci Kul-

turního domu v Lito-

chovicích, kde se každý 

týden schází skupina 25 děti 

z turistického kroužku 

Veverčata pod vedením paní 

Bernáškové. Veverčata se 

zde schází každý pátek ve velmi žalostných podmínkách - na 

stěně je plíseň, okna KD jsou vytlučená. Ve stejné budově je 

umístěna i Místní lidová knihovna. Finanční pomoc MAS je 

obrovským krokem ke zlepšení podmínek pro činnost našich 

nejmenších, která je na dnešní poměry zcela unikátní. Jedná 

se o největší organizaci v obci, která se účastní turistických 

soutěží, učí své členy mnohým praktickým dovednostem       

i pomáhá s úklidem a rozvojem obce. Veverčata si svou no-

vou klubovnu zalouží nejvíce. Krom toho obec nemá žádné 

větší prostory pro shromáždění občanů, a proto do budouc-

na i sál KD velmi přispěje k rozvoji ducha spolupráce v obci.  

 Rekonstrukce objektu KD bude 

spolufinancována dotací SZIF ve výši 

640 tisíc korun sprostředkovanou 

MAS České středohoří. 

 V naší obci vzniklo také občanské 

sdružení Za Prackovice krásnější, 

které si za svou náplň stanovilo zá-

chranu kulturního dědictví a začalo 

u rekonstrukce interiéru kostela 

sv.Matouše, který je v žalostném 

stavu. Je pravdou, že první mše vánoční, kterou jsem 

uspořádala na vánoce v prosinci 2010, měla obrovské kou-

zlo, neboť zdevastovaný interior kostela byl osvícen pouze 

svíčkami a loučemi jako ve středověku, ale letos nám 

sdružení slíbilo, že se další, v pořadí již třetí mše vánoční 

bude konat již za běžného osvětlení a ve zrekonstruovaném 

interiéru. I tento project by měl být prostřednictvím MAS 

podpořen dotací SZIF ve výši 160 tisíc Kč. Obrázek níže 

ukazuje hojnou účast občanů na půlnoční mši Štědrovečerní 

v roce 2010.  

 Stejně jako ve Finsku, v zemi, kde metoda LEADER fun-

guje snad nejlépe, je i u nás hlavním cílem zapojení místních 

občanů do obnovy vesnice. Občané již pochopili, že kulturní 

akce a další projekty bez přispění každého z nich nelze real-

izovat. Postupně berou za vlastní péči o kulturní dědictví      

a s postupem času sami občané začínají vyvíjet aktivitu       

a přicházet s nápady a pomocnou rukou. Do budoucna by-

chom rádi v bývalé ZŠ, která byla v roce 2009 zrušena, vy-

budovali vzdělávací volnočasové centrum pro všechny gen-

erace a rozšířili tak působení nově vzniklé LEADER ACADE-

MY (MAS Vladař), jejímž cílem je podporovat vedoucí osob-

nosti venkova a poskytovat jim potřebné vědomostní zázemí 

- psychologie, ekonomika, design, práce s krajinou a podob-

ně. Je před námi ještě dlouhá cesta, která nás ale všechny 

naplňuje velkou radostí a uspokojením. Za všech 600 

obyvatel našich obcí děkuji pracovníkům MAS za skvělou 

spolupráci a vstřícný přístup k řešení jakéhokoliv podnětu. 

 

Mgr.Andrea Svobodová Křešová 

starostka obce 

Metoda LEADER v Prackovicích nad Labem 

Vinařská obec Velké Žernoseky se představuje 

MAS České středohoří — členové a jejich aktivity 

 Na pravém břehu řeky Labe, mezi městy Litoměřice          

a Ústí nad Labem, v průměrné nadmořské výšce 158 

m.n.m., leží obec Velké Žernoseky. Četné archeologické ná-

lezy dokazují osídlení v této lokalitě již od doby kamenné. 

Své stopy zde  zanechali Keltové i Slované, po nichž  mezi 

obcemi Libochovany a Velké Žernoseky jsou zbytky velkého 

hradiště. 

Obec jako taková je však poprvé dokumentárně zmiňována 

v roce 1057 v zakládací listině  kapitoly sv.Štěpána, dané 

Spytihněvem II. /Zernosech- Sernossicih terra rusticalis/.   

V roce 1218 v textu  „ B“ této listiny je první písemná zmínka 

o obci  Žernoseky.  Jménu obce dalo vzniknou zaměstnání 

obyvatel, kteří  z kamenů sekali velké i malé mlýnské kame-

ny, takzvané „ žernovy“. 

 Kolem roku 1143 daroval český král Vladislav II. ves Lo-

vosice a Žernoseky mnichům z kláštera Steinfeld nad 

Rýnem, tito mniši zbudovali kolem obce, na svazích při řece 

Labi rozsáhlé vinice. Současně s vinicemi, byly vyhloubeny 

do skály, pod tehdejší 

tvrzí hluboké  vinné skle-

py ,mající plochu 2146 

m2 a jsou spojeny chod-

bami o délce 275 metrů.  

V držení obce se během 

století vystřídalo mnoho 

pánů. Ves dlouho vlastnili vladykové ze Vchynic, poté je vy-

střídal v 15.století Jan Berka  Honstajský z Dubé, Vilém 

z Ronova. V 16.století držel ves Žernoseky ve svém majetku 

Vilém Kamýcký ze Lstiboře jehož rod zde vládl  do 7. listopa-

du 1667, kdy se majitelem stal Jan Haertwig z Nostic. 

 Po celá staletí se na svazích kolem Žernosek  pěstovala 

vinná réva  a výroba kvalitních vín byla zaměstnáním mnoha 

obyvatel obce. I v současné době se vínu na vinicích daří      

a místní vinaři z něj vyrábějí výborná vína, která z velké části 

zrají v jichž  zmiňovaných historických sklepích . Žernosecké 

vinařství je  v  péči  soukromých osob, ale nabízí prodej  
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značkových kvalitních vín  a  možnost organizovaných prohlí-

dek  sklepů  a  Žernoseckého zámku  spojených s řízenou 

ochutnávkou   vín. 

 Velké Žernoseky mají 485 obyvatel a jsou moderní obcí, 

ve které je plynovod, kanalizace, vodovodní řad, kabelová 

televize a  upravené  místní  komunikace. Obec je  zřizovate-

lem mateřské školy, která má kapacitu 28  dětí  a o  tuto 

službu je velký zájem.  Pro sportovní vyžití je zde dětské hřiš-

tě pro nejmenší  a Sportovní areál pro větší sportovce. V obci 

je k dispozici  obchod, restaurace ,knihovna , turistická uby-

tovna,  služba pro seniory – sociální pracovnice, jednotka 

dobrovolných hasičů  a TJ Sokol Velké Žernoseky. Obec  má 

zájem o rozvoj  turistického ruchu , k tomu přispívá  provoz 

Přívozu  a lodní dopravy  a   také cyklotrasy, které jsou          

v současné době  za pomoci Ústeckého  kraje v rekonstruk-

ci. 

 Pro občany se pořádají po 

celý rok kulturní a sportovní  

akce:  Vítání jara,  Čarodějni-

ce, Dětský den, fotbalové 

turnaje, Pohádková cesta, 

Žernosecká ploutev, Mikuláš-

ská nadílka a rozsvícení vá-

nočního stromu, výlety a be-

sedy pro seniory, avšak nej-

větší akcí  je„ Žernosecké vinobraní“. Dominantou obce je 

pozdně gotický kostel sv. Mikuláše, historické viniční domky 

na viničních tratích: Kostelní, Mariánská, Malá Vendule, Vel-

ká Vendule a zámek , který je součástí „ Žernoseckého vinař-

ství“.  Tolik ve stručnosti o naší obci, další podrobné informa-

ce máme na našich stránkách www.velke-zernoseky.cz  

Ludmila Pafelová 

starostka obce 

MAS České středohoří — členové a jejich aktivity 

Mateřská škola 

Žitenice oslavila 

v listopadu roku 

2010 80 let od 

svého vzniku.  

30. 8. 2012 to 

bylo přesně rok, kdy proběhlo slavnost-

ní otevření nově zrekonstruované budo-

vy bývalé ZŠ. Díky výborné spolupráci 

se zřizovatelem a rodiči dětí byla MŠ 

vždy vybavena kvalitními učebními po-

můckami a hračkami včetně interaktiv-

ní dotykové tabule Smart (od r. 2009). 

V tomto trendu pokračujeme.  

 Nyní máme navíc vlastní tělocvičnu, 

ve které bude čekat na děti překvapení 

v podobě horolezecké stěny (v průběhu 

září), samostatnou jídelnu i ložnici. Če-

ká nás úprava krásné veliké zahrádky 

s vybavením a zázemím pouze 

z přírodních materiálů. 

 Díky daru jednoho z rodičů máme 

nově upravenou předzahrádku, kde si 

již od září budou děti moci hrát v novém 

pískovišti a na nově zatravněné ploše. 

Připravujeme nákup keramické pece, 

kterou by mohli využít i zájemci z řad 

rodičů dětí. Mezi další plány patří napří-

klad úprava velké plochy prozatímního 

parkoviště v areálu školy na pěkné do-

pravní hřiště. 

 Kapacita MŠ je 60 dětí. Provoz je 

od 6.00 do 16.00 hodin. 

 MŠ nenabízí odpolední zájmovou 

činnost, ale děti zde mají pestrou na-

bídku aktivit v rámci provozu MŠ. Dále 

s předškolními dětmi využíváme nabí-

dek litoměřických organizací. Zúčastňu-

jeme se programů Severočeské galerie, 

Divadla K. H. M., plaveckého bazénu, 

ekologického střediska Sever, IZS 

(návštěva u hasičů, vojáků…), zapojuje-

me se do výtvarných soutěží, které vy-

hlašuje DDM Rozmarýn, děti celým ro-

kem provází projekt Medvídek Nivea.  

 Na každý školní rok máme připrave-

né nové i tradiční akce, turistické vy-

cházky do okolí (Kočka, Skalický les, 

Loreta).  

 Jedním z nových větších projektů 

v letošním školním roce je zapojení do 

mezinárodního projektu eTwinning 

(spolupráce s dětmi ze zemí EU). 

 K velkým kladům patří výborná 

školní kuchyně (profesionálním vybave-

ním pro 150 strávníků i pestrou sklad-

bou jídelníčku), která je ze strany Kraj-

ské hygienické stanice každoročně vý-

borně hodnocena a je příkladem pro 

ostatní školní kuchyně. Dětem i dospě-

lým u nás chutná. 

Přejeme si, aby se dětem i rodičům      

u nás líbilo i nadále.  

Děkuji celému kolektivu za skvělou prá-

ci. 

Mgr. Lenka Iserová 

ředitelka 

Mateřská škola Žitenice slaví 

 V regionu Úštěka vzniklo sdružení 

TOOCAN HELP, jehož hlavní myšlenkou 

je zastupovat zájmy rodičů a dětí, napo-

máhat rodině zapojit se do společen-

ského života, umožnit jim seberealizaci 

a aktivně působit v oblasti vzdělávání 

dětí i dospělých a napomoci tak k vytvá-

ření zájmových, vzdělávacích a infor-

mačních programů. 

 Dlouhodobým cílem je vybudovat 

mateřské centrum, které bude vytvářet 

místo pro společensko-kulturní setkává-

ní dětí a dospělých. Dalším cílem je 

funkčně propojit sdružení s místními 

občany a stát se tak významným lokál-

ním partnerem na poli vzdělání, kultur-

ního a společenského vyžití a informo-

vanosti o nových směrech. 

 První příležitost  

naplnit cíle sdružení jsme viděli ve 

výzvě vyhlašované MPSV, na kterou 

jsme úspěšně reflektovali. Hlavním cí-

lem projektu, který začíná v listopadu 

2012, je sladit pracovní a rodinný život 

žen v regionu Úštěcko a zároveň pro-

střednictvím komplexního vzdělávacího, 

podpůrného a poradenského programu 

podpořit ženy ohrožené na trhu práce 

se zájmem začít podnikat - a přispět tak 

k naplňování principu rovných příleži-

tostí žen a mužů na trhu práce. Již 

v lednu 2013 mohou nastoupit první 

klientky, které v rámci projektu získají 

základní podnikatelské vzdělání, rekva-

lifikační kurzy zvyšující jejich kvalifikaci, 

osobní poradenství nejen v rámci podni-

kání, podporu při zahájení vlastního 

podnikání či startovací balíček pro začí-

nající podnikatelky. Pro ty, které se na-

konec nerozhodnou pro podnikání, jsou 

zde připravena dotovaná místa. Veške-

ré aktivity jsou pro klientky zdarma       

a pro ty, které dojíždějí či mají malé děti 

je připravené i doprovodné opatření 

v podobě jízdného a příspěvku na hlídá-

ní dětí. 

 V případě vašeho zájmu o účast 

v projektu, kontaktujte slečnu Bc. Kate-

řinu Svobodovou, tel: 777 987 094,  

e-mail: katerina.svobi@gmail.com.  

 Bc. Andrea Novotná 

ředitelka 

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

TOOCAN HELP pomáhá ženám v rozvoji 

mailto:katerina.svobi@gmail.com
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 Na světě jsou jen dvě muzea čertů. Jedno je v Litvě, ale 

to jen galerie soch, a potom to v Úštěku. Není to ale klidná 

pasivní expozice, je to opravdu ďábelský zážitek. Za vším 

stojí řezbář a výtvarník Jaroslav Stejný, který vás přivítá 

v Pikartské věži, nejmohutnější části městského opevnění, 

již v roce 1428 vystavěli husité – hanlivě nazývaní Pikarti. 

 V denním světle, které sem dopadá okny, je jednomu 

ještě hej – jen si nesmí ulevovat sprostými 

slovy nebo dokonce nějakým „ježišmarjá“ 

– za to je hnedle rána bičem. K vidění je 

třeba Potrestání hříšné ženy spravedlivým 

trestem pekelným, to celé v podivuhodném 

samohybu mechanickém (neustále doplňo-

vaný pohyblivý mechanický Peklém – jedi-

ný na světě). Nad soškami čertů z Mexika a 

Bali se člověk dozví, že fenomén vlídného a 

trochu přihlouplého čerta je opravdu vý-

hradně českou specialitou, jednoho tak trochu lenivého lze 

dokonce na kopýtku polechtat – prostě příjemná podívaná. 

Jenomže potom… Za skřípějící branou otevře se brána pe-

kelná a je nám vejíti do tesaného sklepení gotického hradu, 

členitého prostoru s podpůrnými kamennými sloupy. Tma, 

světlo, zvuky… Občas tu natrefíte i na celou partu čertů (to 

když je oznámena akce „Živí čerti“), jindy chodíte jen 

s průvodcem, který ale, ruku na srdce, je dost možná také 

pekelného rodu, uvidíte váhu na lidské duše, pekelný ča-

sostroj, který odměřuje zbytek života, ale dokáže i rozběh-

nout dny a roky pozpátku, prohlédnete si čertí vajíčko těsně 

před vylíhnutím, ústí strašlivé chodby, z níž s jekotem vylétají 

čerti, když se, nedej Lucifer, vajíčko rozbije, kovanou klec na 

převýchovu zatvrzelých hříšníků – a hlavně hříšnic, brusné 

kolo na čerchmantské pařáty, dovíte se, že čerti ze všech 

smyslů mají nejslabší zrak – je to samo-

zřejmě hra, ale po čertech působivá, děti 

mívají oči navrch hlavy a bývá v nich malá 

dušička, ale užívají si to doslova hmatatel-

ně.  

A nikde v pozadí žádná dokonalá kyberne-

tika a tři dé efekty – kdepak – současná 

lidová tvořivost, prostě nápady a šikovné 

ruce, doma vykoumané motorky, které 

zvládnou šestnáct pohybů zároveň – toho 

se jinde, než v Česku těžko nadějete. Zkrátka – poctivá čes-

ká z prdu kulička, ale čertovsky zábavná a spektakulární.  

 A to ještě hned vedle věže čekají vlídní hospodští ve 

zdejší Čertovně, aby vás zasytili ďábelsky dobrými pizzami 

včetně zdejší speciality, v Česku málo vídané americké pizzy 

s bílou farmářskou omáčkou – takový „Asmodeův bílý sen“ 

– hm, za ten by člověk možná i tu duši upsal.  

Jaroslav Stejný 

Jak se líhne čert 

 Také máte rádi výrobky z přírodních 

materiálů a nedáte dopustit na kvalitní 

ruční výrobu? Rádi využíváte možnosti 

malých regionálních výrobců, ať již 

z důvodu jejich kreativity, flexibility, 

dostupnosti či možnosti řešit vaší za-

kázku osobně přímo s výrobcem? 

 V malé vesničce Dubičné u města 

Úštěk, se nachází nenápadná výrobna, 

která se zabývá výrobou přírodních sví-

ček ze včelího vosku. Její majitelka An-

drea Novotná si splnila sen a rozjela 

výrobu svíček ze včelího vosku. Původní 

nápad výroby dárků pro známé a pří-

buzné tak získal větší rozměry a nyní  

její svíčky ze včelího vosku putují             

i do zahraničí, například do Slovenska, 

Německa, Polska, Austrálie či Španěl-

ska.  

 Firma se zaměřuje především na 

ručně stáčené sv íčky ze vče-

lích voskových plástů. „Plástve se vyrá-

bějí lisováním vosku, který vyrábějí vče-

ly, proto tak krásně voní po medu, aniž 

byste museli přidávat 

jakékoliv umělé vůně. 

Původní barva těchto 

plástů je samozřejmě 

žlutá. Přidáním pří-

rodních barviv je 

možné obarvit mezi-

stěny (plástve) do 

různých barevných 

kombinací. Část těchto svíček vyrábíme           

i z vlastního vosku od našich včelek, 

které vlastní manžel“  vysvětluje paní 

Novotná.  

 Tento materiál byl znám již starým 

Egypťanům, kteří ho využívali jak           

k léčbě různých neduhů, mumifikování, 

tak samozřejmě i ke svícení. Naše ba-

bičky používaly včelí vosk nejen ke sví-

cení, ale také z něho vařily, konzervova-

ly nábytek, pekly, či malovaly vajíčka. 

Včelí vosk má spoustu výhod - voní po 

medu, nečadí,  pohlcuje pachy 

(především kouř z cigaret či pachy         

z kuchyně), krásně hoří a je především 

přírodní. A v dnešní době, kdy si všichni 

uvědomujeme sílu přírody je důležité, 

aby zákazník nekupoval pouhou ná-

hražku přírody. Proto používáme k výro-

bě svíček bavlněný knot, který není ni-

čím napuštěný.  

 Na dnešním trhu můžete najít 

spoustu svíček ze včelího vosku, proto 

se naše firma rozhodla vytvořit novou 

kolekci svíček. Našim odběratelům na-

bízíme nové tvary a nové barevné kom-

binace svíček. Nyní si můžete vybírat 

z barevných kombinací modré, žluté, 

zelené, oranžové či červené a jejich 

odstínů. Náš sortiment obsahuje kónic-

ké svíčky, válcové, vykrajované či ve 

tvaru vajíčka. Vše je ručně stáčené 

z mezistěn (plástů). Pro náročné může-

me vyrobit vlastní 

sadu svíček s poža-

dovanou tématikou. 

Nabízíme také svíčky 

v dárkových setech  

s keramikou, šperky, 

košíky - vždy ruční 

výroba. Ani svíčky s 

logem firmy není pro 

nás problém vyrobit.  

 V nejbližší době plánujeme rozšíření 

našeho sortimentu o lité svíčky a jak 

jinak, než také ze včelího vosku. I zde 

jsme schopni vyhovět většině požadav-

ků našich zákazníků.  

 Na příští rok plánujeme zahájit kurzy 

výroby svíček, kde všem zájemcům na-

bídneme možnost vyrobit si svojí svíčku 

a to nejen ze včelího vosku. Vysvětlíme 

jednotlivé rozdíly mezi materiály, které 

se používají k výrobě svíček (včelí vosk, 

parafín, sójový vosk, palmový vosk). 

 Pokud vás svíčky ze včelího vosku 

zaujaly, můžete se na ně podívat na 

webových stránkách: www.vcel i -

svicky.webnode.cz, nebo nás kontakto-

vat na tel: 723 933 559. 

 Za celý tým firmy vám přeji mnoho 

příjemně strávených chvil při plamínku 

našich svíček. 

Bc. Andrea Novotná 

majitelka 

Svíčky ze včelího vosku - příroda doma 

MAS České středohoří — z regionu 
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     Ve včelařské expozici na letošní výstavě Zahrada Čech 

byly vystaveny dětské výtvarné práce na téma Od  včely          

k medu. Naši včelaři tam také prodávali svůj med. Při bese-

dách s dětmi i rodiči a dalšími návštěvníky u vystaveného 

skleněného úlu s živými včelami  zazněly i dotazy který med 

je nejlepší a jaké druhy medu vůbec jsou. Názory i odpovědi 

byly různé. 

     Shodli jsme se na tom, že včely jsou užitečné nejen jako 

producenti medu, ale že při shánění nektaru plní nezastupi-

telnou úlohu jako opylovači všech kulturních rostlin a že vče-

laři tím, že je chovají, plní i významnou ekologickou roli vý-

znamnou pro celou společnost, takže získávání medu je 

vlastně až druhou, i když samozřejmě významnou činností 

včelařů. 

    Ale abychom se snažili odpovědět i na výše uvedenou 

otázku. Jaký med je nejlepší? 

    My včelaři říkáme, že každý med, dobře vytočený z plástů 

a nijak neupravovaný, je výborný. Podle původu rozdělujeme 

med na květový a medovicový. 

   Květový med získávají včely z nektaru kvetoucích rostlin. 

Včely létavky ho přinesou do úlu, kde ho tzv. úlové včely 

zpracovávají a ukládají do volných buněk, jako svoji zásobu 

potravy na zimu. Plásty s vyzrálým  medem jim pak včelař 

odebere, odvíčkuje a vytočí v medometu. Spotřebitel med po 

přefiltrování v sítech a stočení do sklenic dostane už jako 

hotovou potravinu. Podle toho, z květů které rostliny včely 

nektar přinesly, je možné med rozdělit na jednotlivé druhy 

květového medu. Včely sice mají snahu nosit vždy nektar      

z jedné plodiny, ale v době květu několika rostlin pak v ko-

nečném výsledku je med obvykle smíšený. Přesto je možné 

zjistit podle barvy a konzistence, který nektar převažuje.       

V květnu obvykle převažuje nektar z řepky olejné a ovocných 

stromů, popř. z lučních květů. Řepkový med je jasně žlutý     

a poměrně brzy krystalizuje - tuhne. Mimochodem, každý 

nijak neupravovaný a neošizený med krystalizuje, jak lidé 

říkají nesprávně, že cukernatí. 

 Později  přinesou včely med lipový - 

ten je zelenožlutý a jemně krystalizuje. 

Dlouho vydrží tekutý med akátový, 

který je řídký a světle zelenkavý. 

    Tmavý, lidově lesní med, je med 

medovicový. Ten nosí včely z listů        

a větví stromů, podílí se na něm mšice 

a méry, které sají mízu stromů, ale 

nesnášejí sladké a otvory na bocích těl sladinu vypouštějí na 

listy a větvičky. Některé druhy medovicového medu „roní“ 

některé stromy - např. javor - přímo na listech. Pokud je příz-

nivé počasí, ani neprší, ani není moc velké sucho, stačí včely 

sladkou šťávu sebrat a vytvořit med, který je tmavý, protože 

na rozdíl od květového, obsahuje ještě další složky, minerály 

atd. 

  Je známo, že med obsahuje několik druhů cukrů. Převážně 

je to fruktóza a glukóza. Podle toho, která část převažuje má 

med tendenci krystalizovat dříve, nebo později. Pokud vám 

ale rychle zkrystalizuje, je možno jeho tekutost opět obnovit, 

když se nahřeje na asi 45 stupňů celsia. Teplota se nesmí 

přehnat, aby nedošlo ke znehodnocení cenných látek v me-

du. Proto také je lépe medem sladit až trochu vychladlý čaj. 

 Protože ale mají lidé raději med tekutý, vymysleli včelaři 

tak zvané pastování medu. Pastový med je světlý až bílý, 

maže se snadno, asi jako sádlo a všechny látky jsou v něm 

zachovány, jen je použito fyzikálního zákona, že krystal, když 

se rozbije, již znovu nevznikne. Včelař vhodným způsobem 

med, který má tendenci krystalizovat, několikrát promíchá, 

ale nešlehá a teprve potom ho nalije do sklenic. Lidé si po-

stupně na novou barvu čerstvého medu zvykají. Jeho složení 

není změněno a je pohodlný např. na namazání na chleba. 

   Na závěr je třeba doporučit: kupujte med od svého včela-

ře, ne z různých velkoprodejen. Máte záruku, že není namí-

chán z různých i zahraničních zdrojů. 

 

      Jiří Prudký 

Včely a včelí med v Zahradě Čech 

     Krajské sdružení  NS MAS sdružuje 

všech 9 MASek, které vyvíjejí činnost na 

území Ústeckého kraje bez ohledu na 

skutečnost, zda jsou či nejsou podpoře-

ny dotací Ministerstva zemědělství  

v letech 2007 - 2013. Jedná se o:  

 MAS Vladař, o.p.s. 

 MAS Sdružení Západní Krušnoh., o.s. 

 MAS Naděje pro Mostecko, o.s. 

 SERVISO, o.p.s. 

 MAS České středohoří, o.s. 

 MAS Podřipsko, o.s. 

 MAS Labské skály, o.s. 

 MAS CÍNOVECKO o.p.s. 

 MAS Šluknovsko, o.s. 

    Každá z MASek má v krajském sdru-

žení svého zástupce. Od roku 2011 se 

krajské sdružení setkává pravidelně 1x 

za dva měsíce. Dvakrát ročně je na za-

sedání zván zástupce Ústeckého kraje, 

abychom si vzájemně mohli předat in-

formace o činnosti MAS a kraje. MAS 

realizací strategických plánů  LEADER 

přinášejí do kraje významné prostředky 

určené pro rozvoj venkova. Kraj podpo-

ruje MASky bezúročnými půjčkami na 

předfinancování provozních nákladů     

a v letošním roce poskytl dotaci 100 tis. 

Kč na zpracování integrované strategie 

pro období 2014 - 2020. Dále sdružení 

úzce spolupracuje s Celostátní sítí pro 

venkov, která působí při Krajské agen-

tuře pro zemědělství a venkov Minister-

stva zemědělství ČR. Předsedkyní sdru-

žení je paní Hana Dufková , ředitelka 

MAS Sdružení Západní Krušnohoří,       

a místopředsedou Ing. Bohumír Jasan-

ský, ředitel MAS České středohoří.  

    V letošním roce proběhla čtyři setká-

ní a to: ve Vysočanech u Chomutova, 

Litoměřicích, Žatci a v Obrnicích, kde se 

aktuálně řešily 

p ř i p o m í n k y         

k navrženým 

m i n i m á l n í m 

s t a n d a r d ů m 

fungování MAS a 

tvorby ISRÚ na 

příští plánovací 

období. KS MAS 

v letošním roce 

vytvořila společný propagační materiál 

nazvaný „Místní akční skupiny  Ústecké-

ho kraje a úspěšně realizované projekty 

Programu rozvoje venkova“. Podpořené 

MASky prezentovaly svou činnost na 

přelomu srpna a září též na výstavě 

Země Živitelka v Českých Budějovicích. 

 

Bohumír Jasanský 

Ředitel MAS České středohoří 

Činnost krajského sdružení NS MAS 
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 Naše sdružení vzniklo v roce 2009. 

Jeho programové naplnění navazuje na 

projekt tkalcovny v Úštěku, která je pro-

jektem Společnosti pro obnovu pamá-

tek Úštěcka (partner projektu). Mezi 

jeho členy patří Ing.Veronika Šturalová, 

Bc. Jana Kocourková a další. Spolupra-

cujeme s neziskovými organizacemi, 

mateřskými centry, výchovně vzděláva-

cími zařízeními, farmou Držovice, a pře-

devším s rodiči z nejbližšího okolí. 

 Naše sdružení zrealizovalo v roce 

2010 projekt “Jurta Anima”. Ten vznikl 

na základě potřeby naplnění volnočaso-

vých aktivit maminek společně s dětmi, 

a to zejména pro letní období (tedy ob-

dobí dovolených v mateřských škol-

kách), v příjemném prostředí přírody. 

Jurta je kulatý velký stan, stojící na ků-

lech nad zemí, využitelný v jakémkoliv 

počasí.  

 Hlavním námětem setkání  sezóny 

2012 byla tvořivá práce s přírodninami 

a částečně i v přírodě. Při setkáních 

maminek s dětmi jsme se snažili v dě-

tech pěstovat kladný vztah k přiroze-

ným přírodním materiálům a maminky 

(a někdy i tatínky) inspirovat k jednodu-

chým tvořivým hrám s vlnou, provázky  

a nitkami, větvičkami, listy, travinami 

nebo plody. Tématem posledního se-

tkání byly kupříkladu pavučinky babího 

léta. Základní tvar pavučiny byl tvořen 

klacíky sbíranými v lese, posléze jsme 

vplétali a vetkávali vlnu. Konečnou vý-

robu pavučinky jsme ponechali na ná-

paditosti rodičů a dětí. Tak byli někteří 

pavoučci z papíru, jiní z vlny. A jurtu 

nyní zdobí několik krásně ušmodrcha-

ných pavučin. 

 Naším významným počinem bylo 

podílení se na Dnech řemesel Tkalcov-

ny v Úštěku. Tematicky jsme se vřadili 

do Dnů řemesel a z ovčího rouna vytvá-

řeli vyvazováním a jednoduchým filco-

váním (práce filcovaci jehlou) krásné 

vzdušné víly a anděly. Pracujeme s vel-

mi mladou věkovou skupinou, takže 

činnost byla přiměřeně upravena tak, 

aby ji zvládly i velmi malé děti za pomo-

cí šikovných rukou rodičů. 

 Vzhledem k charakteru jurty nabízí-

me program především v období s příz-

nivým počasím. Tento rok budeme díky 

podpoře Ústecké komunitní nadace 

instalovat kamna a rozšiřujeme provoz  

i do podzimních měsíců. V současné 

době se plně přizpůsobujeme požadav-

kům a možnostem pravidelně docháze-

jících maminek, do budoucna plánuje-

me pravidelnější program. Inspirujeme  

se provozem přírodních školek a hledá-

me způsob, jak realizovat jednodušší 

variantu téhož s ohledem na naše 

schopnosti, možnosti  i podmínky. 

 Zjišťujeme zájem rodičů, způsoby 

možné spolupráce, podpory, hledáme 

lektorky. Pro další sezónu opět připraví-

me pestré a zajímavé aktivity.         

 

občanské sdružení Anima Úštěk 

Anima Úštěk a projekt  JURTA u bílých jelenů 

 Žádost o dotaci na projekt byl podán 

ve 4. výzvě MAS v květnu 2011 v rámci 

opatření  III.2.2. Ochrana a rozvoj kul-

turního dědictví venkova (fiche č.3). 

Žadatelem byla Římskokatolická far-

nost v Liběšicích. Celkové výdaje pro-

jektu jsou 409.916,--Kč, z toho dotace 

činí 368.924,--Kč. 

 Jedná se o projekt, sestávající se ze 

dvou částí. První část se týkala obnovy 

funkčnosti ohradní zdi kostela, respekti-

ve jejích dvou havarijních částí, a to 

jižní a východní partie. Druhá část se 

týkala odvodnění jižní části pozemku, 

na kterém se nachází kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie včetně ohradní zdi. 

Realizace projektu byla rozdělena do 

dvou etap. 

 I.etapa – odvodnění pozemku přileh-

lého k jižní straně kostela včetně drená-

že. Dva stávající svody děšťové vody na 

jižní fasádě lodi kostela byly ukončeny 

lapači /geigery/.  Do spádovaných rýh 

byly uloženy kanalizační trubky spojující 

lapače se stávajícími dvěma chrliči vody 

v ohradní zdi kostela. Další rýha byla 

vyhloubena podél jižní části ohradní zdi,    

a to ve spádu k chrličům. Do této rýhy 

byla položena „pera“ drenážních tru-

bek, která zachycují jak povrchovou 

stékající vodu, tak i zemní průsakovou 

vodu. K odhalené části ohradí zdi byla 

přikotvena nopová folie, jejíž funkcí je 

zajistit přirozené odvětrání zdiva a záro-

veň i zabránit přímému tlaku vody na 

zdivo. Folie byla zakončena krycí lištou, 

zabraňující vniku nežádoucích částic 

zeminy či listí. Po položení trubek byl 

proveden zásyp rýh drtí a následně ze-

minou.  

 II.etapa – obnova narušených míst 

jižní a východní části ohradní zdi včetně 

omítek. Byly vyčištěny a odstraněny 

zvětralé části narušeného zdiva a omí-

tek jižní a východní části ohradní zdi. 

Práce byly provedeny ručně, s pomocí 

tlakové vody. Následovalo k vyčištění 

prostupových otvorů dvou stávajících 

chrličů. U jednoho z chrličů byl vyměněn 

kamenný prvek přepadu. Jedná se o 

věrnou repliku původního, který je doži-

lý. Poté následovala postupná dozdívka 

částí zdi. Po dokončení vyzdívek byly 

opravené části jižní části zdi omítnuty. 

Tyto nové omítky navazují na stávající 

tzv. pseudobosáže. Opravené části vý-

chodní části zdi byly přespárovány, ka-

menné bloky se ošetřily hydrofobním 

Z realizovaných projektů: 

Obnova zdi a odvodnění pozemku kostela Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích 
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nátěrem. 

 Pod chrliči vody byly do připravených 

výkopů osazeny uliční vpusti včetně 

integrovaných košů, které zachycují 

mechanické částice obsažené v dešťo-

vé vodě. Tyto vpusti jsou napojeny na 

již stávající přípojky obecní dešťové 

kanalizace.  

Veškeré práce byly provedeny dle pro-

jektové dokumentace odsouhlasené 

MÚ Úštěk a v souladu s vydaným závaz-

ným stanoviskem MÚ Litoměřice. 

Jak se dílo povedlo posuďte sami 

z připojené fotodokumentace. 

 

 

 

 

 

Bohumír Jasanský 

Ředitel MAS ČS 

 „České středohoří – země hradů“ je 

program určený k podpoře cestovního 

ruchu v Českém středohoří, jehož zá-

klad tvoří jedinečný regionální soubor 

hradů, zámků a jejich zřícenin. Záměr 

realizují Hrady Českého středohoří, 

sdružení fyzických a právnických osob, 

jehož předmětem činnosti je výzkum, 

obnova a popularizace vybraných pa-

mátek v oblasti. V aktivitách sdružení 

se výrazně angažují zastupitelé měst a 

obcí a specialisté v oboru památkového 

výzkumu a návazné péče. 

 Vybraný soubor památek (především 

hradů) tematicky zastřešuje jednotný 

propagační a informační systém „České 

středohoří – země hradů“, jenž sestává 

z páteřové „Zlaté stezky“ (Budyně nad 

Ohří – Úštěk), na niž navazují odbočné 

okruhy. Jednotlivé objekty jsou (či tepr-

ve budou) vybaveny informačními tabu-

lemi jednotného designu; informační 

tabule představující celý systém jsou 

umístěny také ve vybraných městech    

a obcích. 

 V srpnu 2012 bylo v oblasti mezi 

Velkými Žernoseky, Třebušínem a Úště-

kem dokončeno 56 kilometrů naučných 

stezek, které propojují města a obce 

s některými klíčovými turistickými cíli; 

mimo historicky cenných jader měst 

Litoměřic a Úštěku a Ploskovic se zná-

mým barokním zámkem je třeba upo-

zornit zejména na trojici hradů Třebu-

šínské kotliny – Kalich, Pannu a Litýš, 

v jejichž případě nejnovější výzkumy 

prokázaly evropsky unikátní fortifikační 

architekturu, pocházející z doby husit-

ských válek; ve dvou případech pak lze 

autorství dokonce připsat samotném    

u Janu Žižkovi. Generálním dodavate-

lem již realizované části záměru byla 

firma Kovex – ars, provedení části prací 

v terénu zajistil jako subdodavatel Klub 

českých turistů. Na realizaci projektu 

přispívá – s využitím prostředků 

z evropského programu Leader – Státní 

zemědělský intervenční fond prostřed-

nictvím MAS České středohoří.  

 Dalšími aktivitami sdružení Hrady 

Českého středohoří plánovanými na 

teritoriu působnosti MAS jsou zřízení 

svým obsahem zcela ojedinělé expozice 

husitských fortifikací (její umístění 

v prostorách rekonstruovaného úštěc-

kého hradu je t.č. v jednání s městem 

Úštěk) a zahájení prací na stavebním 

zajištění a zpřístupnění reliktů Žižkova 

hradu Kalicha. 

 

Ing. Hynek Veselý 

o.s. Hrady Českého středohoří 

Legenda: 

Červená ….. Zlatá stezka Zemí hradů (s pokračováním směr Třebenice – Budyně) 

Tyrkysová  Žižkova stezka Zemí hradů 

Modrá  Žitenická stezka Zemí hradů 

Zelená  Liběšicko – levínská stezka Zemí hradů (záměr) 

Hnědá  Vartemberkova stezka Zemí hradů (s pokračováním do Ústí; záměr)  

INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝCHOD 
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Regionální pokrm 

 

I v tomto čísle jsme si pro vás připravili regionální pokrm. 

Tentokráte něco „více“ pro muže. 

Pivní maso 

45 minut 

2 porce 

500 g vepřového masa 

500 ml piva 

1 lžíce strouhaného chleba 

1 lžička drceného kmínu 

sůl 

Do hrnce vložíme maso pokrájené na kostky. Osolíme,  

posypeme drceným kmínem a strouhaným chlebem.  

Řádně promícháme, zalijeme pivem, přikryjeme  

pokličkou a dusíme, dokud nebude maso měkké. 

 

Jako příloha se hodí šťouchané brambory s osmaženou  

cibulkou. 

Dobrou chuť. 

MAS České středohoří — z regionu 

 Učebna se nachází v budově centrá-

ly PCage u hlavní silnice v Liběšicích 

142. Je zde pro vás připravena moder-

ně vybavená počítačová učebna pro 12 

účastníků s bezbariérovým přístupem a 

vlastním svozem účastníků. Kurzy jsou 

vyučovány odborníky v oboru počítačo-

vé gramotnosti. Osobní a trpělivý pří-

stup je základním kritériem při vedení 

kurzu. Učebnu můžete využít také pro 

presentaci vlastních školících progra-

mů. Informace naleznete na interneto-

vé stránce www.pcage.cz nebo může-

te osobně navštívit centrálu v Liběšicích 

142, která je vám k dispozici po-pá od 

9-17 hod.  

Tel. 775675568 p.Kutta. 

 

František Kutta 

Počítačová učebna v Liběšicích pro vás pořádá kurzy obsluhy osobního počítače. 


