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MAS Nad Prahou slaví první
narozeniny
Dovolte nám, abychom vám při příležitosti vstupu
do nového roku 2014 popřáli štěstí, zdraví a
úspěchy jak v pracovním, tak osobním životě a
prostřednictvím následujících několika článků
přiblížili první rok existence obecně prospěšné
společnosti MAS Nad Prahou i plány na nejbližší
měsíce.

Podobně bude ještě letos vypadat 34 zastávek v 11 obcích regionu MAS Nad Prahou
foto: MAS Nad Prahou

Do regionu MAS Nad Prahou míří prvních
9 milionů korun
Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Čechy rozhodla 19. prosince o
financování projektu Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí
regionu MAS Nad Prahou ve výši 11,4 mil. Kč. Co tomuto rozhodnutí předcházelo
a jak bude probíhat realizace nám v rozhovoru přibližuje ředitelka MAS Nad
Prahou Iva Cucová:
Na žádosti jsme společně s projektantem, konzultantem, specialistou na pozemní
komunikace a geodety odpracovali stovky hodin. Původně bylo zaměřeno 49 zastávek
na 63 dotčených pozemcích, bohužel ne u všech se podařilo vyřešit vlastnické vztahy.
Do žádosti bylo nakonec zahrnuto 34 zastávek, z nichž bude 33 rekonstruováno a jedna
vybudována zcela nově. Mezi obcemi, které vstoupily do projektu (Bašť, Klíčany,
Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Měšice, Mratín, Přezletice, Veliká Ves,
Vodochody a Zlonín – pozn. Red.) jsme najezdili více než 400 km. Finální žádost měla
502 listů a spolu s projektovou dokumentací dosáhla výšky skoro půl metru.
Provázely zpracování žádosti nějaké komplikace?
Samotné zpracování žádosti se obešlo bez obtíží, komplikovaná byla a stále ještě jsou
stavební řízení, která byla zahájena současně. Zastávky se nacházejí na třinácti
katastrálních územích a u komunikací tříd I. až III., což znamenalo podat tři žádosti o
stavební povolení u třech různých speciálních stavebních úřadů. K těmto žádostem byla
dokládána stanoviska pěti obecných stavebních úřadů a 27 dotčených orgánů státní
správy. K zajištění udržitelnosti projektu musela MASka uzavřít 21 smluvních
dokumentů s vlastníky pozemků pod zastávkami o jejich výpůjčkách. Vše se ale včas
podařilo a tak jsme mohli 30. září zaregistrovat žádost.
Jaké budou další kroky a kdy se dočkáme nových zastávkových přístřešků?
Chtěla bych zdůraznit, že se nebude jednat pouze o výměnu zastávkových přístřešků,
ale o komplexní rekonstrukci zastávek, což znamená opravu asfaltového krytu zálivu,
zámkovou dlažbu nástupiště i zpevněné plochy pod přístřeškem, doplněné nezbytným
označníkem zastávky, lavičkami, koši a informačními tabulemi. Na komunikacích bude
doplněno nebo opraveno vodorovné dopravní značení.
Dokončení na následující straně

V češtině se vžilo pro organizace, které rozvíjejí
místní partnerství, označení místní akční skupina.
Zavání to trochu totalitním slovníkem, ve
skutečnosti se pod tím ale skrývá společná aktivita
obcí, neziskových organizací a podnikatelů na
přesně vymezeném území při realizaci potřebných
a zajímavých projektů. V letošním roce se MAS
Nad Prahou stává partnerem cyklistického závodu
XCO Beckov, o kterém se můžete dozvědět více v
tomto vydání Zpravodaje.
Místní akční skupiny jsou jedním z důležitých
zprostředkovatelů finanční pomoci z EU do
českých obcí, které se do MAS zapojily. V
uplnulých letech 2008 až 2012 středočeské MAS
získaly necelých 600 miliónů korun. Pomohly na
světlo celé řadě drobných projektů. Obce a místní
spolky mohly rekonstruovat centra pro volný čas.
Vznikala drobná sportoviště a dětská hřiště.
Podnikatelé se dostali k moderním výrobním
technologiím. I naše MAS již získala prvních 9
milionů korun a to z Regionálního operačního
programu Střední Čechy na rekonstrukci a
výstavbu autobusových zastávek.
Místní partnerství Nad Prahou zahrnuje zatím 29
obcí a měst od pravého břehu Vltavy po levý břeh
Labe. Podařilo se tak spojit dva existující
mikroregiony – Dolní Povltaví a Region povodí
Mratínského potoka. Počet 54 zakládajích partnerů
se k dnešnímu dni zvýšil na 69 a s dalšími o
partnerství jednáme. Byli bychom moc rádi, kdyby
nakonec MAS Nad Prahou nepřivedla do regionu
jen peníze, ale podařilo se jí spojovat a posilovat i
zajímavé aktivity. Abyste se blíže mohli seznámit
se samotnou MASkou i jejími partnery,
připravujeme pro vás na duben velké Setkání
sousedů Nad Prahou. O programu akce se dočtete
v rozhovoru s organizátorkami na následující
straně.
Přejeme nejen MASce, ale i vám mnoho
příjemných zážitků, nápadů, inspirace a milých
sousedských setkání v roce 2014.
Mgr. Martin Kupka,
předseda správní rady MAS nad Prahou, o.p.s.
Ing. Iva Cucová,
ředitelka MAS Nad Prahou, o.p.s.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Na Valné hromadě bylo Podpora cyklististického závodu XCO Beckov
představeno logo MAS Tělovýchovná jednota Sokol Veltěž Zdiby,
V pořadí již druhá valná hromada MAS
Nad Prahou se uskutečnila 27. listopadu
2013.
Přítomní zástupci partnerů se seznámili s
dosavadní činností jednotlivých orgánů
společnosti – správní i dozorčí rady,
moniotorovacího a programového výboru i
výběrové komise.
Valná hromada schválila rozšíření území
MAS Nad Prahou o nové obce Chvatěruby,
Ovčáry a město Neratovice. Ti se spolu s
Měšicemi a Postřižínem staly zároveň i
partnery. Seznam partnerů dále rozšířili tři
podnikatelské
subjekty
a
Farnost
Římskokatolické církve z Odolene Vody.
Ředitelka společnosti Iva Cucová představila
přítomným projekt rekonstrukce a výstavby
autobusových zastávek obcí regionu MAS
Nad Prahou (více viz článek Do regionu
MAS Nad Prahou míří prvních 9 miliónů
korun) a další projekty, na jejichž financování
byly podány žádosti o dotace ze čtyř různých
fondů Středočeského kraje. Mj. na
uspořádání štafetového běhu napříč územím
MAS Nad Prahou nebo vydání Adresáře
podnikatelů a firem. S dalšími dvěma
projekty se můžete podrobněji seznámit na
této stránce.

zakládající partner MAS Nad Prahou o.p.s.
pořádá každoročně masový cyklistický závod
pro všechny věkové kategorie XCO Beckov.
„Loňského, již šestého ročníku závodu, který se
jel jako Mistrovství svazku obcí Dolní Povltaví, se
zúčastnilo přes dvě stovky účastníků. Z toho bylo
140 dětí, čímž se závod stal třetím největším
cyklistickým závodem pro děti a mládež v České
republice“ hodnotí uplynulý ročník jeden z
hlavních organizátorů Pavel Mišoň.
Závod byl součástí seriálů SPINFIT Dětského
MTB Poháru a UAC MTB pro dospělé a dle
vyjádření P. Mišoně projevily agentury pořádající
tyto seriály i letos zájem o zařazení závodu XCO
Beckov do jejich programu. „Chtěl bych pozvat
příznivce cyklistiky na start závodu letošního
ročníku, který se uskuteční v sobotu 3. května “
dodává P. Mišoň. Letošní ročník se pojede

Kategorie nejmenších cyklistů na startu loňského závodu
foto: MAS Nad Prahou

jako Mistrovství MAS Nad Prahou. O finanční
podpoře ve výši 50 tisíci korun rozhodlo
Shromáždění starostů 29 obcí a měst MAS Nad
Prahou.

Do regionu MAS Nad Prahou míří prvních
10 milionů korun
Dokončení z titulní strany

Už v lednu zahájíme ve spolupráci s konzultační firmou přípravu výběrového řízení na
dodavatele stavby a technický dozor investora. Samotná výstavba je naplánovaná na letní
měsíce, kdy děti nedojíždějí do škol a vzhledem k dovoleným se snižuje i počet našich
občanů vyjíždějících do zaměstnání. Nové zastávky by měly být zkolaudovány a předány do
užívání na přelomu srpna a září letošního roku.
Aby MAS splnila určité standardy a dále Kolik bude rekonstrukce zastávek stát?
mohla pokračovat ve své činnosti, musela Předpokládané výdaje představují celkem 11,4 mil. Kč, z toho 80 % je kryto dotací,
Valná hromada zvolit nové členy výběrové zbývajících 20 % musí zajistit MASka. Nyní musíme začít jednat se zástupci obcí a domluvit
komise i monitorovacího a programového společný postup v předfinancování projektu, protože MAS Nad Prahou nemá potřebný kapitál.
výboru. Pro pružnější
fungování výboru O případném překlenovacím úvěru jsem již jednala s Českou spořitelnou, další možností je
rozhodla Valná hromada o snížení jeho počtu sdružit finanční prostředky od obcí. Je před námi hodně práce, ale věřím, že výsledek bude
členů z původních dvaceti na nynějších stát za to. Průběh realizace budete moci sledovat na webových stránkách www.nadrahou.eu.
třináct. S novým složením těchto orgánů se
můžete seznámit na webových stránkách
www.nadprahou.eu

Do regionu MAS Nad Prahou míří prvních
11 milionů korun
Společenské setkání partnerů a přátel MAS

Předseda správní rady Martin Kupka
představil značku, jednotný vizuální styl a
grafický manuál společnosti MAS Nad
Prahou. Jejich autorem je Marek Šilpoch z
ateliéru Grafického designu a vizuální
komunikace pod vedením prof. ak. malíře
Rostislava Vaňka z VŠUP.
Základními barvami MAS jsou žlutá, modrá,
červená a zelená. Toto pořadí barev je
potřeba vždy dodržovat. Každá barva značí
jednu prioritu MAS Nad Prahou. Žlutá
znamená podporu podnikatelů, propagaci
místních výrobků a potravin. Modrá
představuje rozvoj dopravní obslužnosti
území a podporu cestovního ruchu. Červená
je určena pro rozvoj sociálních služeb a
budování infrastruktury pro rodiny s dětmi,
seniory a volnočasové aktivity. Zelená
znamená podporu zemědělství a ochranu
krajiny.

Výzva pro ZŠ, ZUŠ a MŠ
Zadání výtvarných prací žáků
na téma
Můj život v regionu Nad Prahou
pro výstavu na Setkání sousedů
Předboj, 27. dubna 2014
Bližší informace na 777 082 975
www.stonozka.net nebo
www.bastsebavi.cz

Uskupení dvou občanských sdružení –
Stonožky z Líbeznic a Bašť se baví – vyhrálo
výběrové
řízení
na
uspořádání
velké
společenské akce Setkání sousedů nad
Prahou.
Vítězná sdružení zastupuje Ing. Miriam Kupková,
které jsme se zeptali:
Na co se můžeme při akci těšit?
Na hlavní scéně v Sýpce se uskuteční divadelní
představení, vystoupení žáků základních škol, dětí
z mateřských školek, návštěvníci si budou moci
poslechnout přednášku o historii regionu, která
bude doplněna o výstavu v Konírně.
Budou se moci návštěvníci zapojit aktivně?
Samozřejmě, nejmenší děti si budou moci zacvičit
s rodiči, taneční škola Angels povede taneční
workshopy, maminky si vyzkoušejí strollering, pro
kreativní návštěvníky všech věkových kategorií
připravujeme tvořivé a výtvarné dílny, se sochařem
Jiřím Genzerem budeme „sochat“.
Má venkovní program alternativu v případě
nepříznivého počasí?
Byla to přímo jedna z podmínek výběrového řízení.
Akce se uskuteční v nádherném prostředí YARD
RESORT v Předboji, který je partnerem MAS Nad
Prahou a prostory pro akci poskytuje na
nekomerčním základě. K dispozici pro pohybové
aktivity je tak přízemí Sýpky s kapacitou až 200
návštěvníků, Zumba bar a tělocvična.
Nabídnete program skutečně všem skupinám?
Na své si přijdou nejen rodiny s malými dětmi, ale
v Kavárně je připraven program i pro seniory s
přednáškami na nejrůznější témata.
Kdy se společenská akce uskuteční?
Na setkání s obyvateli regionu MAS Nad Prahou v
Předboji se těšíme v neděli 27. dubna 2014.

V inspirativních prostorách YARD RESORTU v Předboji
se uskuteční Setkání sousedů
foto: YARD RESORT

Nová stromořadí pro region
V posledních dnech loňského roku
podala MAS Nad Prahou o.p.s. žádost o
dotaci z Fondu zemědělství a životního
prostředí
Středočeského
kraje
na
výsadbu 100 stromů podél cyklostezky z
Baště do Líbeznic a chodníku z Líbeznic
do Měšic.

