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Vážení přátelé, 

po delší době vydáváme náš MASLABÁK, ve kterém bychom chtěli 
čtenáře krátce seznámit s aktuálním dění v naší MAS a také 
s aktuálním děním v našem území.

MAS vydává také Zpravodaje o své 

činností, na tom se nic nemění. Tento 

„plátek", tedy MASLABÁK, bude 

rozesílán pouze elektronicky a bude 

sloužit ke sdělení podrobnějších 

informací ,  abyste  Vy č lenové 

(příznivci a přátelé) byli jaksepatří 

„v obraze". 

Tak tedy – náš MASLABÁK je tady, snad se Vám bude líbit a pokud 

budete mít nápad na vylepšení, nebo článek, či reportáž - sem s tím !!! 

Ozvěte se.

Závěrem  .............................. 6

MAS Labské skály, z.s.
e-mail: maslabskeskaly@gmail.com
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Podpoříme malé komunitní projekty v území naší MAS

 

Koncepční část Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje na období 2021-2027 byla 

schválena – to už víte. Je to druhý velký krok, který 

nás  př ib l ižuje  k  možnost i  čerpat  a lokaci 

z Operačních programů v následujících letech 

na projekty v území MAS. Prvním krokem bylo 

úspěšné obhájení standardizace,  kdy byla 

prověřována naše transparentnost, opatření 

k zamezení střetu zájmů, odbornost a způsobilost 

rozdělovat finance z Evropských fondů. Zbývá třetí 

krok a to zpracování kvalitního akčního plánu – což 

znamená zpracování programových rámců 

vztahujícím se k Operačním programům, ze kterých 

budeme mít možnost žádat o alokace. Bude se jednat 

určitě o IROP (Integrovaný regionální operační 

program), SZP (Státní zemědělská politika - nyní 

nazývaný PRV – Program rozvoje venkova), rádi 

bychom čerpali  z OPZ (Operační program 

zaměstnanost) na klíčové projekty realizované MAS. 

Pokud budeme mít možnost ucházet se o alokaci 

z OPŽP (Operační program životní prostředí), 

zpracujeme programový rámec i pro tuto oblast. 

Stále není jasné, zda budou mít MAS možnost získat 

alokaci z OPTAK (Operační program Technologie 

a aplikace pro konkurenceschopnost, nebo zda bude 

MAS provádět v rámci této oblasti tzv. animační 

činnost“ – tzn. pomoc při přípravě projektů 

koncových žadatelů. 

Už jsme tedy u toho co nevíme – především nevíme 

výši alokací na jednotlivé oblasti, neznáme pravidla, 

podmínky čerpání. To nás do jisté míry brzdí. 

N i c m é n ě  z p r a c o v á v á m e  i n f o r m a c e ,  d a t a 

a zjišťujeme záměry v našem území, abychom byli 

připraveni, jakmile budou známy „noty“, zpracovat 

rychle a kvalitně akční plán naší SCLLD včetně 

programových rámců a podat jej co nejdříve 

ke schválení.

Dne 16.8.2021 jsme vyhlásili výzvu k předkládání žádostí na malé komunitní projekty. Výzva potrvá 

do 16.9.2021. Jedná se o velmi jednoduchý program a naše kancelář je připravena všem žadatelům formou 

konzultace pomoci. Jen je důležité zareagovat rychle. Vzhledem k alokaci, je možné podpořit cca 11 – 12 projektů 

z území MAS. Jedním z kritérií je i časové hledisko podání žádosti. Proto neváhejte a ozvěte se nám na e-mail, 

či telefon.

 

Upozornění na zajímavou akci
 

Na konci prázdnin se konají v našem území zajímavé akce, na které Vás na následujících stránkách zveme, 

ale chtěli bychom upozornit na jednu akci v Ústí nad Labem, která se koná 28.8.2021 od 18.00 hodin - 

v Hraničáři. Jedná se o diskuzi „Kraj se nám mění před očima. Jak se nám tu bude žít?“.

Událost má za cíl přiblížit obyčejným lidem probíhající proměnu regionu, který se musí vypořádat s ukončením 

využívání uhlí. Během besedy se účastníci setkají se zdejšími občanskými iniciativami, experty ale i místy, která 

ukazují proměnu kraje. Událost navštíví lidé, kterým nejenže není lhostejný osud Ústeckého kraje, ale mnozí 

z nich jsou také lidé rozmanitých talentů a schopností. Doufáme proto, že takové setkání bude inspirativní 

pro všechny účastnice a účastníky, stejně jako pro širokou veřejnost a napomůže tak spravedlivé transformaci. 

Píší organizátoři. Vzhledem, že téma klimatických změn a vše co s tím souvisí je nyní důležité, upozorňujeme Vás 

na tuto akci.
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Kdo je skřítek Lapišiška? 

V Tiských skalách, kde je písku tolik, že by nikdo všechna 

zrnka spočítat nedovedl, a kde rostou stromy tak veliké 

a krásně zelené, zalíbilo se malému skřítkovi. Skřítek 

Lapišiška žije mezi skalami už odjakživa, ale nikdo ho tam 

nikdy ještě nespatřil. Lapišiška je dobrý skřítek, který 

pomáhá slušným a hodným lidem, a naopak škodí těm, 

co zlobí, ničí přírodu a zkrátka se nechovají tak, jak se sluší 

a patří.

Skřítek Lapišiška má svou tajnou jeskyni hluboko mezi 

skalami, v místech, kam vkročí jen ti nejodvážnější z nás. 

Mezi vysokánskými stromy je schovaná tuze stará skála, 

časem rozpraskaná a větrem ošlehaná. V té skále je docela 

maličká škvírka, kterou Lapišiška vstupuje tam, i ven. 

Maličký skřítek se protáhne i tou neužší skulinkou a tak by 

nikoho ani nenapadlo, že tahle dírka ve skále je vstup do jeho 

skromného, ale kouzelného domečku.

Lidé z vesničky o skřítkovi vědí, ale nikdo ho ještě na vlastní 

oči neviděl. Povídá se, jak je spravedlivý a pomáhá hodným 

lidem, jak domlouvá houbám, aby pěkně rostly, nebo 

jak prosí sluníčko, aby hezky hřálo a dlouho svítilo. A když 

jde po lese někdo, kdo nemá přírodu rád, lže, krade a zlobí, 

tak mu přichystá řádný trest ( zdroj: .www.lapisiska.eu)

Tolik „pohádková“ definice Lapišišky a jinak je skřítek Lapišiška hrdina knížky milých pohádek které 

se odehrávají v reálném prostředí obce Tisá a Tiských skal. Autorkou je Eva Poslová (roz. Berrová), která vdechla 

skřítkovi Lapišiškovi a řadě dalších pohádkových bytostí život. 

Kde se dá knížka koupit? 

Přímo od autorky: Zašlete e-mail na adresu skritek@lapisiska.eu se svým jménem a kontaktním údajem 

a počtem kusů, o které máte zájem a autorka se s Vámi spojí. Dle domluvy Vám knihu doručí osobně, nebo zašle. 

Prodejní cena je 175 Kč. Dle přání je možné knihu opatřit osobním věnováním.

Nebo: V Informačním středisku města Ústí nad Labem – osobně nebo na e-shopu. Nakupte v centru města 

a inspirujte se dalšími suvenýry z Ústí nad Labem! Prodejní cena je v tomto případě 195 Kč + placka zdarma. 

O aktuální dostupnosti se můžete informovat na tel. č. 475 271 700. Odkaz na e-shop: https://www.usti-nad-

labem.cz/e-shop/

Pohádky skřítka Lapišišky z Tiských skal jsou také dostupné jako audiokniha zdarma na odkaze: 

http://lapisiska.eu/audiokniha/

Lapišiška je tedy náš „regionální“ skřítek a jsme moc rádi, že je autorka Eva Poslová členkou naší MAS. 

Pšššt: Žijí tu i další, ale o těch zase příště  ☺
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             Za tým MAS Labské skály Jiřina Bischoffiová  

                 Vážení přátelé, přejeme Vám my z kanceláře MAS Labské skály 
příjemné prožití závěru léta a úspěšný začátek nového školního roku!!!

Tak to by bylo, 

                 víc se už do našeho MASLABÁKA nevejde, je zde uvedeno to 
nejdůležitější - takže další informace příště. 


