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Spolek nad Ploučnicí je dobrovolným, nepolitickým, nevládním, neziskovým svazkem občanů a právnických 
osob, v němž se spolčili zastánci péče o kulturní, společenské, sociální a přírodní prostředí podél řeky Ploučnice 
a v okolí Benešovska a zaměřuje se na jejich aktivní ochranu, revitalizaci a popularizaci.

Spolek nad Ploučnicí bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

Péče o krajinu, ochrana životního prostředí a péče o drobné kulturní památky podél řeky Ploučnice;  
péče o veřejný a společenský prostor Benešovska.

Komplex činností orientovaných na rozvoj cestovního ruchu podél řeky Ploučnice a na Benešovsku  
s využitím kulturních a přírodních památek; rozvojové aktivity se zapojením cyklostezky podél řeky  
Ploučnice, termálního koupaliště a dalších sportovně-společenských atraktivit Benešovska.

Praktická kulturní, osvětová a publikační činnost; organizování kampaní a akcí orientovaných na místní  
i dojíždějící veřejnost.

Pořádání vzdělávacích a popularizačních akcí (přednášky, semináře, konference, zájezdy, naučné procházky 
a pod).

Organizace sociálních služeb a programů zaměřených na potřebné skupiny obyvatelstva; realizace  
volnočasových akcí orientovaných na děti a mládež, rodiny, nezaměstnané a občany vyššího věku.

Oživení kulturního a společenského života a podpora všech místních iniciativ za účelem propojování  
a zkvalitňování služeb a života obyvatelstva.

Charakter a účel Spolku nad Ploučnicí
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Spolek nad Ploučnicí is voluntary non-political, non-governmental, non-profit society of citizens and  legal 
persons, where supporters of cultural, social, environmental surrounding along river Ploučnice and Benešov 
vicinity banded together and it is focused on active preservation, revitalization and popularization.

Spolek nad Ploučnicí will achieve this goals by developing activities in these areas: 
Principles and goals:

Environmental protection; preservation of minor historical landmarks along the river Ploučnice; maintenan-
ce of the public space and gathering areas near Benešov nad Ploučnicí.

Continuous effort to bolster tourism along river Ploučnice and in areas around Benešov nad Ploučnicí using 
historical and natural landmarks, developing activities including  hiking and cycling routes, thermal outdo-
or swimming pool and other sporting facilities and other local points of interest.

Practical cultural, educational and publication activities; organization of campaigns and events orientated 
to local and commuting population.

Organization of educational and popularizing events (lectures, seminars, conferences, trips, educational 
walks).

Organization of social services and programs focused on population groups in need; realization on leisure 
activities orientated to children and youngsters, families, unemployed and seniors.

Character and purpose of the society  
Spolek nad Ploučnicí  
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Spolek nad Ploučnicí ist ein freiwilliger unpolitischer, nichtstaatlicher, gemeinnütziger Verein von Bürgern und  
rechtmäßigen Personen, die Anhänger der kulturellen, sozialen, ökologischen Umgebung sind, in der sich der 
Fluss Ploučnice und Benešov vicinity verbinden. Sie fokussieren sich gezielt auf die aktive Erhaltung, den Rüc-
kbau und die Popularisierung.

Spolek nad Ploučnicí möchte diese Ziele realisieren, indem sie Aktionen in diesen Gebieten durchführen:  
Richtlinien und Ziele:

Umweltschutz; Erhaltung von kleinen historischen Sehenswürdigkeiten entlang des Flusses Ploučnice; 
Erhaltung des allgemein zugänglichen Freiraums und der Bereiche nahe Benešov nad Ploučnicí.

Ununterbrochener Einsatz die Tourismusentwicklung entlang des Flusses Ploučnice und in den Bereichen 
rundum Benešov nad Ploučnicí  aufzubessern und zu stärken, unter der Nutzung von historischen und 
natürlichen Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten entwickeln, einschließlich Wander- und Radfahrwege, einem 
Thermalbad im Freien und anderen sportlichen Möglichkeiten und lokalen Sehenswürdigkeiten.

Geeignete kulturelle, pädagogische und für die Öffentlichkeit zugängliche Aktivitäten, Organisation von 
Kampagnen und Veranstaltungen, die sich an der lokalen Bevölkerung und den Besuchern orientiert.

Organisation von pädagogischen und popularisierenden Events (Vorlesungen, Seminare, Konferenzen, 
Ausflüge, Spaziergänge).

Organisation von Sozialfürsorge und Programmen, die sich auf Zielgruppen spezialisieren, die Hilfe benöti-
gen;  Realisierung von Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche, Familien, Arbeitslose und Senioren. 

Charakter und Absicht des Vereins  
Spolek nad Ploučnicí
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Přípravná fáze založení spolku probíhala na počátku léta 2014, kdy jsme se rozhodli proměnit naše diskuse a sny 
o rozvoji regionu Benešovska a lokality podél dolního toku Ploučnice do organizace, která bude moderní, pruž-
ná a bude umět reagovat na celé spektrum témat včetně čerpání příležitostí evropských fondů pro lokalitu. 

Zvolili jsme formu spolku, zpracovali dokumentaci potřebnou pro zaslání Návrhu na zápis zapsaných údajů do 
spolkového rejstříku a Krajský soud v Ústí nad Labem zapsal Spolek nad Ploučnicí 15. srpna 2014 s identifikač-
ním číslem 032 87 289.

Následovalo množství formálních kroků:

  Založení bankovního účtu pro Neziskovky

  Zřízení datové schránky spolku

  Registrace u Finančního úřadu v Děčíně a získání DIČ

  Zřízení e-mailové adresy spoleknadploucnici@seznam.cz 

  Registrace domény www.spoleknadploucnici.cz 

  Přihlášení a přijetí spolku za řádného člena MAS Labské skály

  Vyhledání účetní společnosti a mnoho dalších drobných činností

Vyhledání 2 zaměstnanců Spolu nad Ploučnicí 
Ve spolupráci s Úřadem práce v Děčíně jsme vytipovali několik uchazečů o zaměstnání a uspořádali 2 kola vý-
běrového řízení, z nichž vzešli 2 vítězové: asistentka Alena Dittrychová a projektový manažer Lukáš Zaňka. Oba 
byli zapojeni do projektu Úřadu práce s názvem Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji a Spolek 
získal dohodou o vyhrazení společensky účelného pracovního místa příspěvek na mzdu v období prosinec 2014 
– srpen 2015. 

Představuje se vám Alena Dittrichová, asistentka spolku
Pocházím z obce Kostomlaty pod Milešovkou. Tato obec leží v malebné krajině  
západní části Českého středohoří. Obec Kostomlaty pod Milešovkou a její okolí  je 
turisty velmi vyhledávaná oblast. Mně tato obec velmi přirostla k srdci a ráda se tam 
vracím. V Kostomlatech pod Milešovkou jsem bydlela 9 let. Poté jsem se s rodiči  
přestěhovala do Ústí nad Labem, kde jsem žila 14 let. Nyní společně se svým  
životním partnerem a 2 dětmi žiji v Děčíně. Vystudovala jsem učební obor  
Prodavačka - pokladní. Po ukončení studia jsem se krátce tomuto oboru věnovala. Při 
rodičovské dovolené jsem dálkově studovala nástavbové studium, obor  
Podnikání. V červnu 2014 jsem toto studium úspěšně zakončila MZ. Mezi mé  
zájmy patří turistika. S naší rodinou jezdíme velmi rádi a často na výlety, rády pozná-
váme nové krajiny, přírodní i historické památky. Také si rádi vyrazíme  
do přírody na procházku. Dále se již 19 let zajímám o jezdectví a chov koní.

Hlavní činnost v prosinci 2014:

   Zpracování prvních směrnic spolku: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Skartační a archivační řád; 
Dlouhodobý majetek spolku; Plán krizové komunikace spolku; XXX

   Zpracování adresáře kontaktů pro Benešov nad Ploučnicí a přilehlé obce 

   Komunikace s úřady

Hlavní aktivity spolku v roce 2014

Po obsahové stránce:

Rada Spolku nad Ploučnicí

Předsedkyně rady Spolku nad Ploučnicí Mgr. Lenka Černá
Jsem rodačka z Ústí nad Labem a 18 let pracuji v neziskovém sektoru, nejprve v roli 
projektové manažerky Centra komunitní práce a 15 let na pozici ředitelky Dobrovol-
nického centra. Moje hlavní zkušenosti a dovednosti jsou v oblasti rozvoje sociálních 
služeb, komunitního plánování, školení v oblasti managementu dobrovolnictví  
a projektová činnost. 

Spolu s partnerem trávíme víkendy a volný čas ve Františkově nad Ploučnicí, kde 
máme chalupu a hospodářství. Benešovsko je kouzelný a krásný kraj, který jsem si 
zamilovala. Drobné sakrální stavby i neobjevená historie regionu jsou pro mě výzvou 
a příležitostí uplatnit co znám ve prospěch půvabných míst podél toku Ploučnice. 
Věřím, že v regionu žijí lidé, které získáme pro věc a zapojíme do  
plánovaných akcí. 

Místopředseda rady  
Spolku nad Ploučnicí  
Filip Ušák

Pokladník  
Spolku nad Ploučnicí  
Ing. Radek Vonka

Čestná členka rady 
Spolku nad Ploučnicí  
Zdeňka Myšíková
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Hospodaření Spolku nad Ploučnicí v roce 2014

  První zaměstnanci spolku se starají o provoz spolku a připravují první projektové žádosti.

  Komunikujeme s městem Benešov nad Ploučnicí a obcemi podél dolního toku Ploučnice.

  Připravujeme první příhraniční projekty s partnery na německé straně.

  Aktivně se podílíme se na Komunitním plánování Benešovska.

  Připravujeme první mezinárodní workcamp v Benešově nad Ploučnicí.

  Účastníme se společenských, kulturních a veřejných akcí Benešovska.

  Máme vlastní vizuální identitu, vznikají webové stránky Spolku nad Ploučnicí.

  A mnoho dalšího.

Představuje se vám Lukáš Zaňka, projektový manažer spolku 
Narozen v Mostě, ale většinu života jsem strávil v Děčíně, kde jsem také vystudoval 
gymnázium. Kromě drobných pracovních zkušeností jsem studoval hlavně anglic-
ký jazyk v profesním užití, zejména ve spojení s marketingem, lingvistikou  
a překladem. Později mě zaujala rozvíjející se odvětví sociálních sítí, interaktivních 
médií a elektronických sportů.

Po osobní stránce bych se popsal jako introvertní pragmatik s kritickým nadhle-
dem. Kladu velký důraz na udržitelný rozvoj, progresivní řešení a efektivní hospo-
daření. Zajímám se o osobní elektroniku, kulturní produkty Japonska a anglicky 
mluvících zemí a nová média.

Navázali jsme spolupráci s:

Město Benešov nad Ploučnicí – půvabná lokalita města v dolní části toku Ploučnice s aktivním vedením 
městské radnice s mnoha společnými cíli rozvoje města a okolí v oblasti cestovního ruchu, rozvoje sportu  
a turistiky, kulturního, společenského a sociálního života.

Paní Jitkou Tůmovou z Občanského sdružení pod Studencem  - konzultovali jsme naše záměry, 
vyměňovali informace a užitečné kontakty. 

Dr. Heinzem Zschachem, aktivním seniorem z Drážďan, který přislíbil pomoc při komunikaci 
s partnerským pěstem Haidenau a asistenci při vyhledání obdobné organizace na německé straně s cílem  
společné přípravy a realizace příhraničních projektů. 

Poděkování:

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště 
Děčín – podpora 2 prvních pracovníků Spolku nad Ploučnicí formou Odborné praxe pro mladé lidi do 30 let  
na období prosinec 2014 – srpen 2015.

Výhled a plány do roku 2015
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Kontakty, identifikační údaje:

Rada spolku:
Mgr. Lenka Černá – předsedkyně  
Filip Ušák – místopředseda   
Ing. Radek Vonka – pokladník   
Zdeňka Myšíková – stálý host 

Personální složení: 
Alena Dittrichová – asistentka spolku    
Lukáš Zaňka – projektový manažer 

Účetní:  
Jiřina Mašková 

Grafické služby:
NOESIS

Členství:  
Místní akční skupina Labské skály (MAS LS)

Registrace:  
Krajský soud v Ústí nad Labem dne 11. srpna 2014

Působnost:  
Ústecký a Liberecký kraj

Adresa: 
Františkov nad Ploučnicí 8, Františkov nad Ploučnicí 

E-mail: spoleknadploucnici@seznam.cz 

IČ: 032 87 289

Číslo účtu: 267073495/0300 ČSOB, a.s. (poštovní spořitelna, účet pro neziskovky)
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