Zápis z jednání
Zápis – schůze k přípravě MAS Blaník o.s. 14.5. 2013, 9 – 13:00 hodin
Přítomni: Antonín Novák (starosta Obce Vracovice), Eva Vrzalová (manažerka Mikroregionu Český Smaragd), Renata Vondráková (OSVČ),
Jaroslav Švejda (manažer Mikroregionu Želivka), Jiří Pospíšil (TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem), Jiří Jelínek (starosta Obce Načeradec),
Josef Korn (SDH Trhový Štepánov), Stanislav Kužel (Spolkový dům Trhový Štepánov), Miroslav Matuška (starosta Obce Kondrac), Jaroslava
Trochtová (RC Světýlka o.s.), Pavel Procházka (OSVČ), Zuzana Klímová Vaňková (OSVČ), Václav Nekvasil (starosta Trhového Štěpánova),
Pavla Kovalska (Vlašimská astronomická společnost), Jiří Bělský (Mikroregion Želivka), Jaromír Vlček (kronikář Štěpánova), František
Nebřenský (starosta Čechtic), Radovan Cáder (ČSOP Vlašim, ředitel Muzea Podblanicka), Bohumil Červ (starosta Strojetice), Eliška Švejdová
(manažerka mikroregionu Blaník), Jana Lapáčková (starostka obce Pravonín), Eliška Srbová (starostka Kladrub), Petr Jíša (FO), Petra
Rajmanová (koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb pro region Vlašim), Katka Červenková (ČSOP Vlašim), Ivana Křížová
(Správa CHKO Blaník), Daniela Laloučková (farní Charita Vlašim) Omluveni: Alena Jenšíková (starostka Obce Kamberk),,Jiří Málek (obec
Miřetice), Jaroslava Pospíšilová (vydavatelství), Eva Houdková (Atelier EH Vlašim), Eva Lupačová (investiční odbor Města Vlašimi), Pavel Duda
(soukromý zemědělec), Jarmila Turková (Obec Mnichovice), Eva Hájková (Spolkový dům), Milan Kadavý, Alena Kadavá, Růžena Kučerová
(Louňovice pod Blaníkem), Radmila Matušková (soukromý zemědělec), Vladimír Gut (Radošovice), p. Hájek (soukromý zemědělec), Petr
Košťál, Martin Kapek (fotbal, hasiči Hulice)

Shrnutím dosavadního vývoje >>> informační přednáška k LEADER dne 4. 10. 2012, 10. 10. 2012 – setkání se starosty Chopos, 12. 10. 2012 – prohlášení 4 mikroregionů, 16. 10. 2012 – schůzka pracovní skupiny, 2. 11. 2012 – schůzka s Posázavím,
13. 11. 2012 – schůzka pracovní skupiny a poté s Posázavím o.p.s., 18.12.2012 - první setkání nové MAS, 22.1.2013 –veřejná
přednáška LEADER ve Spolkovém domě, Vlašim, 29. 1. – Schůzka MAS u ČSOP Vlašim, 25. 2. 19 hodin – konzultace ve
Spolkovém domě, 5. 3. – Schůzka MAS v Kondraci, 16.4. - Schůzka MAS v Martinicích, schůzka MAS v Trhovém Štěpánově >>>
další jednání 18. 6. v Čechticích – restaurace Zlatá Praha, klubovna, 9 – 12 hodin
Program
-

-

9:00 – 9:15 – Příchody účastníků
9:15 – 10:00 – Představení Spolkového domu a muzea v Trhovém Štěpánově
o Představení účastníků, sdílení informací o aktivitách, akcích a projektech (Aktualizovaná příloha č. 1 - Akce)
o Informace o aktualitách od minula
10:00 – 11:00 – Tvorba vize
11:00 – 11:30 - Diskuze k přípravě strategie, upřesnění pracovních skupin – určení termínů, místa konání, garantů
11:30 - 12:30 – Tvorba vize, závěr

Další harmonogram:
Setkání pracovních skupin:
datum
čas
místo
Spolkový dům
5.6.
17-21
Vlašim
Spolkový dům
6.6.
12-16
Vlašim
6.6.
17-21
ČSOP Vlašim

Pracovní skupina

garant

moderuje

Eva Vrzalová

Z.Klímová Vaňková

FYZICKÝ ROZVOJ OBCÍ

Jaroslav Švejda

R.Vondráková

VYUŽITÍ POTENCIÁLU KRAJINY

Eliška Švejdová
Kateřina
Červenková
Petra Rajmanová

R.Vondráková

Eva Hájková

Z.Klímová Vaňková

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

11.6.

9-13

ČSOP Vlašim

CESTOVNÍ RUCH

12.6

12-15:30

12.6.

17-21

MěÚ Vlašim
Spolkový dům
Vlašim

Sociální služby
KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A
ZÁJMOVÁ ČINNOST

R.Vondráková
Z.Klímová Vaňková

18. 6. – Další jednání v klubovně v Čechticích, ustavující valná hromada
Shrnutí nejdůležitějších bodů jednání
1) Účastníci představili plánované akce - (viz Příloha č. 1 - AKCE)
2) Volební řád aktualizovaná verze – připomínky do 28. 5. Bude dle něj provedena volba na valné hromadě
3) Facebook – zřízen profil, vhodné dát „like“, aby byly umožněny lepší funkce profilu – prosíme, využívejte jej i pro propagaci
svých akcí……

4) Web zřídil R. Vondrák, návrh loga - bude zjištěn aktuální stav u p. Buršíka… zatím je web zřízen, ale naplňování bude až to
síly dovolí….
5) Stav přihlášek - nyní 33 ks (19 soukromý sektor, 14 veřejný), není povinnost obcí vstoupit do MAS, ale je nutné, aby obce
schválily, že území je součástí MAS Blaník, (katastr do působnosti MAS Blaník o.s.), do 30.6. 2013 je nutné schválit
zastupitelstvy obcí toto usnesení >> „Zastupitelstvo Obce Slověnice schvaluje zařazení správního území Obce Slověnice
do území působnosti místní akční skupiny MAS Blaník o.s. a souhlasí s přípravou Integrované strategie území místní
akční skupiny MAS Blaník o.s. na období 2014–2020 na svém správním území.“
Pokud nějaká obec již schválila podobné usnesení v minulosti – je to v pořádku, není nutné znovu schvalovat. Naskenované
výpisy z usnesení, zasílejte na info@masblanik.cz nebo zašlete fyzicky na adresu MAS.
Obec Slověnice je uvedená jako příklad.
6) Kalendář akcí – bude aktualizován dle informací, které zazní na schůzi, případně dle informací zaslaných e-mailem, nejsou
kapacity na aktivní vyhledávání akcí – nicméně, co bude zasláno na MAS, bude doplněno do dalšího jednání MAS do
seznamu a přehled akcí bude vždy (tj. cca jednou měsíčně) zasílán na kontakty MAS.
7) Stav dotací – PRV – 5% má jít skrze Leader, nyní v připomínkování; jsou tam hlavně zemědělská témata s přesahem na
pozemkové úpravy, spolupráci….Je otázka, zda Leader bude mít exkluzivitu na čl. 21 – tzn. na určité dotační tituly, př. obnova
spolkového domu. Momentálně se to řeší. Otázkou je, kolik MAS bude nakonec vybráno k financování. V novém
programovacím období bude jen jeden „integrovaný“ regionální operační program (nebudou krajské), otázka, zda část těchto
financí by šla metodou Leader – buď budou vybrány MAS, které budou primárně čerpat, další MASky budou v pozici žadatelů,
nebo všechny MASky budou moci čerpat.
8) Plánované akce MAS
 Setkání s hejtmanem 21.5.2013 – zúčastní se Z. Klímová Vaňková
 17. 5. KS MAS setkání na MAS Karlštejnsko – zúčastní se E. Vrzalová
 Seminář k sociálnímu začleňování – 14. 5. (členové MAS obdrží podklady e-mailem)
9) Termíny
 Další schůze - Volební valná hromada 18. 6. v Čechticích, restaurace Zlatá Praha – klubovna
 Pracovní skupiny – budou moderovány R. Vondrákovou, nebo Z. Klímovou Vaňkovou (viz tabulka v harmonogramu
výše). Každé skupině přiřazen odborný garant zodpovědný za organizaci skupiny, tvorbu a rozeslání pozvánek a
informování veřejnosti, seznam účastníků atd.). Seznam pracovních skupin a termíny konání:
o Sociální služby – Petra Rajmanová – MěÚ Vlašim – zasedačka . 12. 6. 2013 – 12-15:30 hodin
o Cestovní ruch – Kateřina Červenková – ČSOP – 11. 6. 2013 – 9-13 hodin
o Fyzický rozvoj – Jaroslav Švejda – Spolkový dům Vlašim – 6. 6. 2013 – 12-16 hodin
o Spolkový život – Eva Hájková - Spolkový dům Vlašim – 12. 6. 2013 - 17-21 hodin
o Vzdělávání – Eva Vrzalová - Spolkový dům Vlašim – 5. 6. 2013 – 17-21 hodin
o Rozvoj krajiny – Eliška Švejdová – ČSOP – 6. 6. 2013 - 17-21 hodin
 Ideálně obce vyvěsí pozvánky na pracovní skupiny na úřední desky (elektronicky a fyzicky). MAS zašle obcím a
všem kontaktům MAS soubornou pozvánku…..
10) Vize MAS do roku 2025 – účastníci dostali 2 týdny před konáním schůze e-mailem formulář s osnovou pro zamyšlení se
nad ideální verzí budoucnosti na území MAS Blaník;
 Do 14. 5. Členové/členky vyplnili a odevzdali celkem 9 vyplněných formulářů.
 Údaje z jednotlivých vyplněných formulářů byly přepsány na flipcharty, o jednotlivých tématech proběhla diskuze
a účastníci schůze označili barevnými štítky na flipchartech prioritní body vize.
 Během moderované diskuze byly formulovány jednotlivé věty vize týkající se základnách témat budoucího
rozvoje na území MAS Blaník. Do vět zformulovaná vize bude rozeslána členům MAS a bude s ní dále
pracováno.
11) Další úkoly:
 Logo MAS Blaník - bude zjištěn stav příprav u p. Buršíka
 Příprava pracovních skupin
i. Informační leták o termínech a konání všech skupin připraví a rozešle R. Vondráková členům MAS a
hlavně garantům…..
ii. Obcím informace rozešlou manažeři jednotlivých mikroregionů s žádostí o vyvěšení na úřední desky
(elektronicky, fyzicky)




iii. Pozvánky na jednotlivé pracovní skupiny připraví a rozešlou garanti jednotlivých skupin – už dle svého
uvážení, ale budou informovat – Z. Klímovou Vaňkovou a R. Vondrákovou o okruhu oslovených
účastníků
iv. Metodiku na vedení skupin připraví R.Vondráková, bude konzultovat s garanty skupin
v. Moderování skupin: 3 skupiny R. Vondráková, 3 skupiny Z. Klímová Vaňková – viz výše
Vize – zpracování výstupů a návrh finální verze: R. Vondráková a Z. Klímová Vaňková (bude zasláno e-mailem)
Volební řád – dokončení na základě připomínek členů (zpracovat vypořádání připomínek) - R. Vondráková a Z.
Klímová Vaňková

Příloha č. 1 - AKCE – v příloze e-mailu. Případná doplnění a upřesnění zasílejte prosím na: info@masblanik.cz
Příloha č. 2 - Volební řád - návrh – v příloze e-mailu.

Připomínky k návrhu zápisu do 23.5. 2013
Zapsala Zuzana Klímová Vaňková
Ověřila R. Vondráková

