
                                                                                

 

                                                          

 

 

Zápis z exkurzí CSV, 

které MAS Labské skály realizovala v rámci zakázky „Za úspěšnými projekty z Programu 

rozvoje venkova 2007 - 2013 – příklady dobré praxe pro inspiraci“.  Akce byla zacílena na 

starosty a zastupitele obcí, členy a spolupracovníky NNO, členy MAS a aktivní veřejnost. 

Účelem akce byla publicita výsledků finanční podpory v rámci čerpání prostředků 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.  Exkurze se uskutečnily ve dnech 

30. 9. 2014 a 14. 10. 2014 se stanoveným počtem účastníků – 25 osob. 

 

„Za úspěšnými projekty čerpanými z PRV na Litoměřicku“ 

30. 9. 2014 

 

Nástupní místo bylo stanoveno v Ústí n. L., další účastníky nabral autobus v Prackovicích 

a Litoměřicích. Prvním místem exkurze byla firma LoPe Fruit, s.r.o. v Třebívlicích, kde byl 

realizován projekt PRV „Linka na zpracování jablečné šťávy“. Společnost byla založena v roce 

2011 a investovala do rekonstrukce stávající haly původního Velkokapacitního teletníku, kde tak 

vznikl moderní sklad na ovoce s výrobnou moštů. Nový sklad má 4 sekce ULO s kapacitou 4 x 80 

tun. Dále jsou k dispozici 2 sekce chlazené s kapacitou 2 x 80 tun. Předpokládá se prodej jablek 

a moštů celý rok. Linku na moštování jablek, dodala firma Inovativní technologie, s.r.o. Jde o nový 

moderní provoz a  je zde vyráběn mošt pod chráněnou značkou „Sadařův mošt“. 

Ředitelka firmy, paní Krausová, nás provedla celým provozem moštárny, ukázala nám čtyři 

speciálně chlazené boxy pro skladování jablek, balení finálního produktu a samozřejmě to hlavní – 

moštovací linku, kde jsme měli příležitost čerstvý mošt i ochutnat.  

 

Exkurze pokračovala do obce Děčany, místí část Solany, kde nám starosta obce, pan Týce, 

prezentoval projekt Rekonstrukce kostela v Solanech. Pohovořil o realizaci projektu, spolupráce 

s památkáři apod. Dalším projektem obce Děčany z PRV byl „REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ 



VČETNĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ZLEPŠENÍ VZHLEDU OBCE DĚČANY“ 

a popovídal nám o jeho realizaci.  

 

Dále jsme se přesunuli do obce Siřejovice, kde nás pan starosta Krejza přivítal v zrekonstruované 

budově obecního úřadu.  Pohovořili jsme o realizaci projektu o jeho přínosech pro obec a místní 

obyvatele i o dalších záměrech obce. Protože obec získala v rámci PRV dotaci i na projekt 

„Rekonstrukce kostela Sv. Bartoloměje v Siřejovicích“, zavedl nás pan starosta na krátkou 

prohlídku i do kostela. 

 

Po prohlídce kostela jsme se přesunuli na oběd do Restaurace na Rychtě v Malých Žernosekách, 

kde na nás již čekal starosta obce, Ing. Liška. Před vydáním oběda představila pí. Bischoffiová 

Program rozvoje venkova a činnost Celostátní sítě pro venkov a MAS. Starosta krátce představil 

obec Malé Žernoseky. Poté byl servírován oběd – bramborová polévka, kuřecí smažený řízek 

s bramborem. Každý z účastníků obdržel 1 nealkoholický nápoj a 1 ks zákusku. 

Po obědě jsme se s panem starostou vydali na obhlídku obce. Obec Malé Žernoseky realizovala 

z PRV několik úspěšných projektů. První zastavení bylo v mateřské škole, kde jsme si na zahradě 

prohlédli vybavení herních prvků z projektu „Za zručností a pohybem do mateřské školy“. Neboť 



jsou Malé Žernoseky vzkvétající obcí s přílivem mladého obyvatelstva, vznikla potřeba řešit 

kapacitu mateřské školy. Dalším prezentovaným projektem bylo Mateřské centrum. 

V mimoúrovňové budově bývalé požární zbrojnice je také „garáž“ pro techniku pořízenou 

z projektu „Komunální technika pro údržbu komunikací“. Žernosečtí jsou díky tomu schopni si 

např. opravit drobné výtluky na silnicích a předcházet tak rozsáhlejšímu poškození komunikací. 

Dalším zastavením byl „Dědský park“, což je hřiště s prvky pro pohybové aktivity a rehabilitační 

cvičení pro dospělé včetně seniorů. Zde starosta pohovořil i o problémech při vyúčtování projektu, 

kdy díky chybě a nepochopení Pravidel byla zkrácena dotace.  

Posledními zastávkami v Malých Žernosekách byl projekt PRV OSA IV LEADER – Ekosad, jehož 

realizátorem je rodinné a mateřské centrum Mozaika, o.s. a Klimatizované expediční sklady na 

zemědělské produkty místního zemědělce.  

 

Exkurze se zúčastnili zástupci z různých resortů: starostové, zemědělci, členové různých 

neziskových organizací a aktivní občané z Děčínska, Ústecka a Litoměřicka. Počasí nám přálo, 

a tak jsme bez problémů zvládli navštívit všechny projekty a účastníkům tato exkurze přinesla 

mnoho zajímavých informací a inspirace.  

Na všech místech byl efekt investice z PRV dobře viditelný a žadatelé spokojení. To je jasný důkaz, 

že takové dotace mají smysl a hodně pomohou, i přes velkou administrativní zátěž žadatelů. 

 

Zapsal: Jiří Zikmund, 17. 10. 2014 

 

 

 

Přílohy:  

- Prezenční listina z 30. 9.2014 

- CD s fotografiemi 

 

                   

 

 



 

 

 

  Zápis z exkurze CSV 

„Za úspěšnými projekty čerpanými z PRV na Děčínsku“ 

14. 10.2014 

 

S účastníky exkurze jsme se vydali nejprve do malé vísky Babiny II, jež je místní částí obce 

Homole u Panny. V Babinách nás uvítala paní Horová na Ekofarmě (Farma Babiny s.r.o.). 

Pohovořila o nedávné historii farmy a provedla nás po farmě.  Prezentovala realizované projekty 

z PRV – Oprava stáje Babiny, rozpracovaný projekt zimoviště pro zvířata. Představila projekt 

ubytování na farmě. Zde paní Horová připravila pro účastníky malé občerstvení.  

Pokračovali jsme do Merboltic, kde nás přivítal starosta obce pan Tomeška a předvedl nám 

zrekonstruovanou zvonici s novými zvony. Ze zvonice jsme pokračovali dále pěšky na Kozí farmu, 

kde nás provedl majitel farmy, pan Ondřej Šanc. Na farmě hospodaří se svou rodinou a ve své 

sýrárně vyrábí produkty z kozího mléka. Pan Šanc pohovořil o vzniku farmy, ukázal nám sýrárnu, 

jejíž výstavba byla realizována z Programu rozvoje venkova. Účastníci kladli zvídavé otázky. 

Vzhledem k nepříznivému počasí a množství bláta jsme se do výběhu podívat nešli. Při akci 

proběhla ochutnávka kozích sýrů.  

 

 

Z Merboltic jsme se přesunuli do Farmy ve Velké Bukovině, kde byly prezentovány projekty 

Technologická úprava stáje  K-96 a také projekt Bioplynové stanice (který ale farma realizovala 

z vlastních prostředků). Majitel farmy nebyl zastižen, proto informace podala J. Bischoffiová.  

Po krátkém zastavení ve Velké Bukovině jsme pokračovali do Malé Bukoviny, kde na nás čekal 

Mgr. Marcel Hrubý, aby nám předvedl zrekonstruovaný kostel sv. Václava. Kostel byl 

rekonstruován díky projektu PRV „Rekonstrukce kostela sv. Václava v Malé Bukovině“. Pohovořil 

o historii, o průběhu rekonstrukce a na závěr nám přečetl poutavý příběh z historie. 

Po prohlídce kostela a přilehlého hřbitova jsme se vydali do obce Srbská Kamenice. Paní 

Bischoffiová Celostátní síť pro venkov, její náplň a možnosti propagovat CSV a PRV (Program 

rozvoje venkova) a představila činnost MAS. 



Pěšky jsme se přesunuli do opraveného kostela v rámci projektu „Rekonstrukce kostela sv. Václava 

v Srbské Kamenici“, v majetku ŘKF Srbská Kamenice, opět Mgr. Marcel Hrubý. Pan Hrubý 

pohovořil i zde o historii kostela, o přepravě mohutného oltáře z Prahy po vodě a dalších 

zajímavostech. Také přiblížil další projekty realizované prostřednictvím  PRV na záchranu památek 

(kostelů v Ústeckém i Libereckém kraji), kde M. Hrubý působí (Jedlka, Prysk atd).  Ve zdejším 

kostele pro nás pan Mgr. Hrubý připravil překvapení – malý varhanní koncert, který se účastníkům 

velmi líbil. 

Poslední zastávkou této exkurze byl kostel sv. Petra a Pavla v Růžové. Provázel nás opět 

Mgr. Marcel Hrubý. Prohlédli jsme si opravený kostel zvenčí i zevnitř: V kostele v Růžové má 

církev vybudované i zajímavé zázemí – kuchyňku, pokoj pro přespání, pracovnu a sociální zázemí. 

Účastníkům se opravené kostely velmi líbily a ocenili, že z PRV lze realizovat velmi různé záměry 

a nezapomíná se na obnovu památek, které hrají ve venkovském prostoru důležitou roli.  

I této exkurze se zúčastnili zástupci z různých resortů: starostové, zemědělci, členové různých 

neziskových organizací a aktivní občané z Děčínska, Ústecka a Litoměřicka. Počasí nám přálo 

tentokrát méně, ale zvládli jsme navštívit všechny projekty a účastníkům opět tato exkurze přinesla 

mnoho zajímavých informací a inspirace.  

Na všech místech byl efekt investice z PRV dobře viditelný a žadatelé spokojení. To je jasný důkaz, 

že takové dotace mají smysl a hodně pomohou, i přes velkou administrativní zátěž žadatelů. 

 

 

 

Zapsala: Jiří Zikmund 17. 10. 2014 

 

 

 

Přílohy:  

- Prezenční listina ze 14. 10. 2014 

- CD s fotografiemi 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

   


