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Slovo úvodem
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
na začátku roku 2016 prodělal náš spolek MAS Blaník drobnou změnu ve vedení. Výbor mě zvolil jedním z místopředsedů
za soukromý sektor. Mimo všech ostatních aktivit, se kterými je můj pracovní život spjat, je mojí hlavní pracovní náplní
soukromé zemědělství. Zastupuji také Asociaci soukromého zemědělství okresu Benešov jako její předseda. Vnímám
tak podporu soukromých zemědělců v regionu Vlašimska jako nutnou. Soukromí zemědělci hospodaří mezi velkými
molochy typu akciových společností a postkomunistických zemědělských družstev, které naši okolní krajinu zatěžují, jak
už větrnou či vodní erozí, obrovskými lány kukuřice pro bioplynové stanice a svým velkoplošným hospodařením volně
žijícím živočichům ničím neprospějí.
Sedlák byl vždy ten, který s přírodou soucítil a věděl, jaký význam mají na polích meze a remízy, na loukách studánky,
u cest aleje a tak podobně. Dnešní sedlák - soukromý zemědělec se snaží v tomto směru pokračovat. Dokáže vyrobit
kvalitní zdravé potraviny, regionální produkty, kterých je bohužel ještě na našem území MAS málo. Sedlák ví, jak má
správně hospodařit s vodou, které je a bude nedostatek, snaží se udržovat obecní a účelové komunikace, neboť mu to
není lhostejné, jak vypadá okolí jeho pozemku. Sedlák nese zodpovědnost za svou půdu a jeho celoživotním posláním je
předat ji v nejlepším pořádku dalším generacím. Proto si myslím, že naším společným zájmem v MAS Blaník by měla být
maximální podpora a přízeň soukromých a drobným zemědělců.
Jako místopředseda hodlám tuto smysluplnou podporu v rámci MAS prosazovat a stavět na přední místo v nástrojích
rozvoje našeho regionu.
Přeji příjemné čtení!
Pavel Duda, místopředseda MAS Blaník, z.s.

Aktuality
29. března od 17 hodin – Členská schůze MAS Blaník, Spolkový dům Vlašim
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projednání přijetí nových členů
Projednání vyloučení členů
Informace k činnosti MAS od poslední schůze
Zpráva o činnosti MKV
Plnění plánu činnosti 2015
Plán činnosti na rok 2016
Projednání účetní závěrky
Projednání Výroční zprávy spolku za rok 2015
Informace k žádosti o dotace SC 01 – projekty do území
Informace k žádosti o dotaci SC 02 – provoz MAS
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Představení člena
ČSOP Vlašim
25 let práce pro přírodu Podblanicka
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) byla ve Vlašimi založena již 25. září 1990. Ve své činnosti
navazuje na činnost Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny, který byl ve Vlašimi ustaven v r. 1899. Hlavním
impulzem pro založení organizace bylo masivní kácení prastarých dubů v zámeckém parku po roce 1989. A zámeckému
parku se ČSOP věnuje dodnes. Časem přibyla celá řada dalších projektů a přibližně v polovině devadesátých let bylo
formulováno poslání organizace, které je jen s mírnými doplňky stále platné (viz rámeček). Po roce 1994 postupně
docházelo k profesionalizaci a stabilizaci sídla. V posledních několika letech je ČSOP Vlašim se svými přibližně 25
zaměstnanci a 250 řádnými členy největší organizací ochránců přírody v České republice. Je obtížné na malém prostoru
charakterizovat širokou činnost vlašimské organizace ČSOP. Zmíním proto jen některé hlavní aktivity:
Program „Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka“
zastřešuje aktivity spojené s péčí o přírodní a kulturní dědictví Podblanicka. Ochranu cenných lokalit a kulturních památek
se ČSOP Vlašim snaží zajistit prostřednictvím smluv a dohod s vlastníky a hospodáři. Nejcennější a nejohroženější
lokality také vykupuje. Do programu je dnes zapojeno téměř 50 lokalit a objektů na celém Podblanicku. Celková plocha
pozemků zařazených do programu přesahuje 250 hektarů. Nejčastěji jde o mokřadní orchidejové louky (např. přírodní
rezervace Podlesí u Býkovic), pastviny (např. přírodní památka Na ostrově u Nemíže), ale také prales (Jehliště u SedlcePrčice) a další cenné lesy (přírodní památka V olších u Miličína) či rašeliniště (např. Na pramenech u Horní Lhoty)
a přírodovědně cenné rybníky (např. v Jinošovském údolí u Vlašimi). Bohužel ne o všechny pozemky mají zájem se
hospodáři starat, proto např. 40 ha rašelinných luk sklízíme vlastními silami a 11 ha pastvin vypásáme vlastním stádem
ovcí. Nejvýznamnějšími památkami, které se v rámci programu věnujeme, jsou jistě zámecké parky. O všech lokalitách
zařazených v programu viz http://www.csopvlasim.cz/cs/jake-lokality-jiz-pozemkovy-spolek-chrani.
Obnova vlašimského zámeckého parku
je jedním z hlavních programů ČSOP po celých 25 let a lze bez uzardění říci, že je naše činnost na parku vidět. Když
jsme se začali parku věnovat, byl neudržovaný, louky se sekaly jednou ročně, kolem zámku byly stavební ohrady, cesty
byly z většiny neprůchodné, chyběl mobiliář, památky se rozpadaly, část za řekou byla obhospodařovaná jako běžný
les a veřejnost sem prakticky nechodila a park neznala. Postupně se ČSOP podařilo prosadit správu parku, návštěvní
řád, realizovat naučnou stezku a zejména řadu obnovujících projektů, které si posléze vzalo za své vedení Města.
Provozujeme zde také dvě památky – ve Starém hradu jsme zřídili expozici věnovanou zámeckému parku a ve Vlašimské
bráně Podblanickou galerii, kde shromažďujeme a vystavujeme díla regionálních výtvarníků. Díky výborné spolupráci
a podpoře Města park rozkvetl do dnešní krásy, kdy byly obnovní projekty završeny terénním interpretačním systémem.
Dnes je park chloubou a jednou největších atrakcí pro návštěvníky a vítaným místem k odpočinku pro místní obyvatele.
Péče o krajinu a kulturní dědictví
zahrnuje kromě rekonstrukce výše zmíněného zámeckého parku realizaci množství aktivit s cílem obnovy krajinných
struktur a vodního režimu krajiny Podblanicka. ČSOP ve spolupráci s obcemi a vlastníky realizoval přes 200 km alejí
v zemědělské krajině, revitalizaci několika toků a vodních prvků, mapování a obnovu drobných sakrálních a dalších
památek v krajině. Iniciujeme realizaci obnovy zeleně v intravilánech, ve Vlašimi a dalších okolních městech a obcích
zajišťujeme pro samosprávu péči o dřeviny (více viz /www.krajina-zahrada.cz).
Stanice pro zraněné živočichy a paraZOO
byla ve Vlašimi založena v roce 1994. Působí na území pověřených obcí: Vlašim, Benešov, Říčany, Černošice, Kutná
Hora, Čáslav, Humpolec, Pacov a Pelhřimov. Za dobu své existence přijala 7 688 živočichů a při záchranných přenosech
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zachránila 124 000 obojživelníků, měkkýšů a dalších ohrožených zvířat. Z důvodu stále se zvyšujících počtů pacientů
musel ČSOP vybudovat za podpory z evropských fondů, Středočeského kraje a Města Vlašim nový rozsáhlý areál léčebny
u Pavlovic. Stanice se věnuje nejen záchraně zvířat, ale také osvětě. Naprostá většina zranění se děje z přičinění člověka,
proto pracovníci stanice informují veřejnost, jak zbytečnému zraňování zvířat předcházet. Osvěta probíhá různými
formami – přednáškami, komentovaným vypouštěním vyléčených zvířat, zejména pak v expozici záchranné stanice
paraZOO. Více o záchranné stanici naleznete na www.pomoczviratum.cz a o paraZOO na www.parazoo.cz.
Podblanické ekocentrum ČSOP
bylo založeno ve Vlašimi též již v roce 1994. Rekonstrukce jeho budovy však byla dokončena až v loňském roce.
Ekocentrum je sídlem ČSOP Vlašim a poskytuje zázemí k většině terénních aktivit, ale zejména je místem realizace
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Probíhají zde akce pro nejširší veřejnost, schází se tu dětské oddíly při
mimoškolní činnosti, probíhají tu semináře, kurzy a soutěže, na výukové programy do ekocentra přijíždějí školy z celého
Středočeského kraje a Prahy. Je tu umístěna veřejná knihovna přírodovědné a regionální literatury s více jak 5000
svazky, ekoporadna a ekoobchůdek. Podblanické ekocentrum je jedno ze čtyř krajských středisek ekologické výchovy.
V loňském roce se podařilo dobudovat pěkné ubytování, celková kapacita nyní tak tvoří přes 50 lůžek a bez problémů
se ubytují dvě školní třídy. Školy se proto od tohoto pololetí účastní několikadenních pobytových výukových programů.
Více o ekocentru a jeho programech na www.podblanickeekocentrum.cz.
Dům přírody Blaníku
je malé návštěvnické středisko ležící na úpatí Blaníku, na výchozím místě nad Kondrací, u začátku naučné stezky
S rytířem na Blaník, kterou také vybudoval ČSOP Vlašim ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Blaník. Dům přírody
je provozován celoročně, v zimě s omezením. Návštěvníci CHKO Blaník a Geoparku Kraj Blanických rytířů se zde mohou
seznámit v trvalé expozici s místní přírodou, reprezentovanou třemi cennými biotopy – bučinami, mokřadními loukami
a hadcovými bory. Návštěvník zde také nalezne interpretaci hlavních geologických fenoménů vč. venkovní geologické
expozice. Více o domu přírody na www.dumprirody.cz/blanik.
Kraj blanických rytířů
je jeden z pěti národních geoparků. Jde o území rozkládající se mezi městy Votice, Mladá Vožice, Sázava a Ledeč nad
Sázavou se soustředěným přírodním a kulturním dědictvím a stále se zlepšující návštěvnickou infrastrukturou. V rámci
geoparku probíhá celá řada aktivit a projektů šetrného turistického ruchu, je zde sdílen kulturní kalendář, vytvářeny
projekty společných vstupenek apod. Většina obcí geoparku spolu s ČSOP, Muzeem Podblanicka a Správou CHKO Blaník
realizuje již mnoho let projekt společné propagace. V rámci projektu jsou vydávány informační tiskoviny s jednotnou
grafikou pro všechny turistické cíle, Rytířské noviny, realizován web a další propagace v elektronických médiích apod.
Více o geoparku na www.blanik.net. Projektem se stejným názvem je pak certifikace regionálních výrobků a služeb
(dnes již 31). Více o regionálních produktech na www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru.
Ve výše uvedeném výčtu chybí řada dalších aktivit, kterým se ČSOP Vlašim často po mnoho let věnuje. Zejména jsou to
programy druhové ochrany, kdy u některých z nich je vlašimská organizace celostátním koordinátorem, např. Programu
Vážky (viz: ww.vazky.net). Nebyla zmíněna vydavatelská činnost regionálních publikací (nejznámější je jistě časopis Pod
Blaníkem), vybudování a provoz naučné stezky Zlatodůl Roudný, účast ve správních řízeních, udělování ocenění Blanický
rytíř atd. Nyní dokončovaným významným projektem ČSOP je návštěvnické středisko Vodním dům (viz: www.vodnidum.cz). Byl vybudován u hráze vodního díla Švihov na Želivce nedaleko obce Hulice. K němu se v newsletteru vrátíme
v samostatném příspěvku.
Činnost ČSOP Vlašim by nebyla možná bez skvělého týmu nadšenců – zaměstnanců a dobrovolníků, bez výborné
spolupráce s obcemi a městy v regionu, hospodáři a vlastníky, státní ochranou přírody, krajským úřadem, úřadem práce,
místními akčními skupinami a bez několika stovek dárců a sponzorů. Všem patří velké poděkování.
Autor: Pavel Pešout
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Foto: č2

Foto: č4
Foto: č3
č. 1 Management na mokřadních loukách je možný pouze s použitím lehké mechanizace, foto Jakub Vrňák
č. 2 Návštěvnické středisko Dům přírody Blaníku představuje nejen fenomény CHKO Blaník, ale nabízí také výukové
programy pro školy, foto Kateřina Červenková
č. 3 Netopýří noc patří mezi hojně navštěvované akce Podblanického ekocentra, foto Jana Havelková
č. 4 Šťastná chvíle pro vyléčenou kání lesní, kterou její nálezci společně s pracovníkem Záchranné stanice pro živočichy
ČSOP Vlašim vypouští na svobodu, foto Zuzana Mruzíková
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Informace o dotacích
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu č. 18 „Podpora
bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“. V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ budou podporovány projekty rekonstrukcí,
modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost
železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené
na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním
prostoru pozemních komunikací. Oprávněnými žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi
zřízené. Příjem žádostí bude ukončen 29. 4. 2016.
Více: www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-18-Podpora-bezpecnosti-dopravy-a-cyklodopravy.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu č. 24 „ Výstavba
a modernizace přestupních terminálů“. Podporovanými aktivitami jsou rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů
a rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků
podporujících multimodalitu. Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Příjem žádostí bude ukončen 2. 9. 2016.
Více: www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnichterminalu.

Co se děje v regionu
Podpora pro podnikatele na území MAS Blaník
Místní akční skupina Blaník získala v loňském roce dotaci 49 400,- Kč na nákup zařízení ze Středočeského fondu podpory
malého a středního podnikání. V rámci projektu „Podpora malého a středního podnikání na území MAS Blaník“ bylo
nakoupeno kancelářské vybavení, a to dataprojektor, plátno k dataprojektoru, stolek pod dataprojektor, flipchartové
stojany, přenosná tiskárna, laminovačka, nahrávací zařízení a stan 3x3 metry pro venkovní prezentace. Cílem projektu je
podpořit malé a střední podnikatele v rozvoji jejich podnikatelské činnosti.
Toto vybavení je k dispozici k bezplatnému zapůjčení všem podnikatelům na území MAS Blaník na aktivity související
s jejich podnikatelskou činností – zejména jako podpora při obchodních jednáních, prezentaci vlastních podnikatelských
aktivit a produktů, školení a podobně.
Zapůjčení kancelářského vybavení je třeba předem domluvit na tel: 735 046 027 případně e-mailem: kancelar@
masblanik.cz. Uskladněno bude ve Spolkovém domě ve Vlašimi, kde má spolek sídlo.
MAS Blaník, z. s. je spolek na podporu rozvoje regionu, jehož členy jsou zástupci veřejného sektoru (obce, svazky obcí
a další veřejnoprávní instituce) a soukromého sektoru (neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby).
Území MAS Blaník pokrývá 44 obcí, a to Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice, Děkanovice, Dolní Kralovice,
Dunice, Hradiště, Hulice, Chlum, Chmelná, Javorník, Kamberk, Keblov, Kladruby, Kondrac, Křivsoudov, Kuňovice, Libež,
Loket, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice, Mnichovice, Načeradec, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Radošovice, Rataje,
Řimovice, Slověnice, Snět, Soutice, Strojetice, Studený, Šetějovice, Tichonice, Tomice, Trhový Štěpánov, Veliš, Vlašim,
Vracovice, Zdislavice.
Projekt „Podpora malého a středního podnikání na území MAS Blaník“ byl finančně podpořen Středočeským krajem.
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Prosba o spolupráci
Dnešní článek je vzpomínkou a dopisem zároveň. V jedné z mých básniček pro děti je také vzpomínka.
Kolovrátek po babičce písničku si přede,
je tak milá, že to nikdo jiný nedovede.
Povídej mi, kolovrátku, co tu bylo před lety,
zda - li také lidé chtěli na sousední planety?
Kolovrátek přede, přede, odpovědět nedovede,
podívám se s výšky půdy po obloze šedé,
kolovrátek svoji píseň dál si přede....přede....
Na tuto vzpomínku navazuje nedávná událost. Pan Matuška, starosta Kondrace, našel na půdě bývalé školy loutky
a pohádky pro diaprojektor. Loutky již něco pamatují, ale slova pana Matušky:...“bylo mi líto, je vyhodit“… svědčí
o citu. Proto píši článek pro všechny, kdo mají nebo jsou ochotni objevovat na půdách různých objektů odložené loutky
a loutková divadla. Jsem loutkářka a těším se na pomoc z celého Podblanicka. Objevy prohlédnu, opráším, vyfotografuji
a předám, stejně jako loutky z Kondrace, zdejšímu muzeu nebo vrátím majiteli. Záchrana kulturního dědictví s pomocí
kronikářů, vedení obcí, škol a dětí i jednotlivců ukáže vztah k našemu kraji. Věřím, že se přiblížíme ke zdárnému konci
v tištěné podobě. Každé místo, loutky i vzpomínky zůstanou pro další generace.
S přáním úspěšných objevů a s poděkováním za pomoc.
autorka: Eva Houdková
Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim
Motto: „Úspěch může byt dosažen tím, že učitelé/lídři věří, že úspěch či selhání dětí a žáků závisí na tom, co učitelé/lídři
dělají nebo naopak nedělají. To znamená, že učitelé jsou nositeli kultury učení ve třídě a tedy možnými nositeli změny.“
(Zdroj: MŠMT – Postupy zpracování MAP)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Operačního programu výzkum, věda a vzdělávání dotační
program pro zpracování tzv. Místních akčních plánů škol, školek a dalších vzdělávacích institucí formálního i neformálního
charakteru pro území ORP. Zastupitelstvo města Vlašimi schválilo dne 29. 2. 2016 podání žádosti o dotaci do tohoto
dotačního titulu.
Co tím město získá? Dotace bude cca ve výši 4 mil. Kč zhruba na 2 roky. Hlavním cílem projektu je vytvořit v území funkční
partnerství, které se bude zabývat kvalitou ve vzdělávání a předcházení školního neúspěchu u dětí. Toto partnerství
má zpracovat a schválit tzv. MAP – Místní akční plán vzdělávání území ORP Vlašim (dále jen MAP). V rámci projektu
vznikne tzv. Řídící výbor. V něm zasednou zástupci škol, ředitelé, učitelé, představitelé neziskových organizací, rodiče,
ale také zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje a další aktéři území. Hlavně Řídící výbor bude ve spolupráci
s expertním týmem sestavovat dokument MAP. Bude se tak dít zejména na základě společného setkávání, sdílení
podnětů, nápadů a návrhů řešení pro oblast školství. Dokument bude definovat záměry škol, školek, školských zařízení
i dalších neformálních vzdělávacích zařízení s výhledem až do roku 2023. Dokument bude mimo jiné představovat
důležitý materiál pro všechny, kdo budou chtít čerpat dotace z EU fondů v dalším období. Řada dotačních titulů vyloženě
podmiňuje samotné předložení projektů doložením souladu s tímto dokumentem – tzv. MAPem. Opatření Akčního plánu
budou rozplánována do tří rovin: A) opatření na jednotlivých školách; B) aktivity spolupráce mezi školami a dalšími
subjekty (MAP pomůže koordinovat a rozvíjet spolupráci škol při využívání šablon – tj. zjednodušených žádostí o EU
dotace); C) nutné investice = infrastruktura v souladu s cílem kvalitního a inkluzivního vzdělávání.
V rámci projektu se nebude jenom schůzovat a plánovat. Součástí projektu jsou i vzdělávací kurzy pro rodiče, učitele,
ředitele, a další aktéry z oblasti vzdělávání. Partnery projektu se stali ostatní zřizovatelé škol a školek z regionu ORP
Vlašim: Městys Louňovice pod Blaníkem; Obec Dolní Kralovice; Městys Křivsoudov, Obec Pravonín; Městys Čechtice,
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Město Trhový Štěpánov; Obec Hulice; Městys Zdislavice; Městys Načeradec. Do projektu se může zapojit také ZŠ
Březinská, kterou zřizuje Středočeský kraj.
Momentálně vyslovily zájem o zapojení se do projektu všechny školy a školky ORP Vlašim (celkem 19 subjektů),
jedinou nezapojenou školkou zůstává MŠ Dětský svět s. r. o. z Kladrub.
MAP má návaznost na tzv. KAP – Krajský akční plán. Ten vzniká podobně jako místní akční plán a je určen pro střední
školy regionu. Oba dokumenty by se měly prolínat např. v otázkách kariérního poradenství, nebo v opatřeních pro
rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – tj. podpora a motivace pro zájem o přírodovědné
a technické obory. Konkrétní výběr opatření s vazbou na KAP bude ovšem řešen až v rámci diskusí a jednání k MAP.
Konkrétní aktivity by se měly začít v rámci projektu realizovat intenzivně od září 2016. V případě zájmu můžete
již nyní kontaktovat pro více informací Mgr. Renatu Vondrákovou, která je pověřená zpracováním žádosti o dotaci
a koordinací přípravných prací v rámci MAP. Kontaktní údaje: rvondrakova@podblanickem.net, tel. 604 540 583.

Kalendář akcí
Kdy?

Kde?

Co?

25. března od 13:00

Předávání ocenění Blanický rytíř

26. – 27. března 10:00-16:00

Zámek Vlašim –
obřadní síň
Včelí svět Hulice

31. března od 17:30

ČSOP Vlašim

Azory – nejzápadnější výspa Evropy v Atlantiku

1. dubna od 18:00

Vodní dům Hulice

Noc s Andersenem – cestopisná přednáška

2. dubna od 9:00-16:00

Sokolovna Vlašim

8. – 10. dubna

Spolkový dům Vlašim

Taneční soutěž -celorepubliková postupová soutěž ve
sportovním tanci
Zdravotník zotavovacích akcí - kurz

9. dubna 9:00-13:00

Spolkový dům Vlašim

Kurz první pomoci

9. dubna 9:00-17:00

Spolkový dům Vlašim

Základní norma zdravotnických znalostí - kurz

24. března 9:00 – 16:00

ČSOP Vlašim

Velikonoce v paraZOO

Včelí svět slaví Velikonoce

ORP Vlašim informuje
Pro občany
Poradenské dny České obchodní inspekce ve Vlašimi v roce 2016
Česká obchodní inspekce Praha bude poskytovat i v roce 2016 zdarma své poradenské a informační služby pro
občany vždy každou první středu v měsíci od 12.30 hod. do 14.00 hod. v budově Městského úřadu Vlašim, Dvůr 413
(budova u zámeckého parku), II. patro, v kanceláři živnostenského odboru, číslo dveří 214.

MAS Blaník, z. s.

Adresa: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01, e-mail: info@masblanik.cz, www.masblanik.cz
Redaktorka Newsletteru: Mgr. Jitka Fialová, jitka.fialova@masblanik.cz, tel. 731 219 123, Sazba: Radek Vondrák Karennet, Jazyková
korektura: Mgr. Klára Sutlovičová MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce), soukromého
(fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového sektoru, které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo
hory Blaník spadajících do sdružení obcí – Podblanicko, Blaník, Želivka a Český smaragd
2/2016 - uzávěrka 8. února, další bude 12. dubna

Newsletter
Místní akční skupiny Blaník

MAS Blaník
č. 2/2016

Inspirace mimo region
Venkovská tržnice
„Venkovská tržnice“ je projekt spolupráce několika místních akčních skupin, podpořený dotací z Programu rozvoje
venkova ČR. Cílem projektu je zlepšit kvalitu života místních obyvatel a snížit závislost regionu na vnějších zdrojích.
Projekt podporuje vzdělávání, rozvoj služeb, podnikání, vzájemnou spolupráci a komunikaci lidí, kteří žijí na území
partnerských místních akčních skupin. Na webových stránkách naleznete např. bazar, e-shopy místních potravin,
řemeslných výrobků či zemědělských produktů.
Více: www.venkovskatrznice.eu.

Co děláme v MAS
Intenzivně dokončujeme Strategii MAS Blaník pro programové období 2014-2020. Strategii plánujeme podat
nejpozději do 31. 3. 2016.
Dne 4. 2. jsme se účastnili setkání starostů ORP Vlašim. Zde jim byla představena jednotlivá opatření všech
Programových rámců, které obsahuje Strategie MAS Blaník. Dále byli starostové seznámeni s možnými variantami
spolufinancování činnosti MAS v letech 2017-2023. MAS Blaník získává na svou činnost finanční prostředky
z Evropské unie. Dotace je ve výši 95 %. MAS Blaník tedy potřebuje zajistit 5% spoluúčast. V tuto chvíli hledáme
možné varianty řešení.
Dne 26. 2. jsme se účastnili setkání KS MAS Středočeského kraje v Černošicích. Hlavními body programu bylo
nastavení další spolupráce se Středočeským krajem, celková vize a směřování KS a NS MAS. Na setkání bylo také
odhlasováno, že se KS MAS Středočeského kraje stane pobočným spolkem NS MAS. Do této doby se jednotlivé MAS
ze Středočeského kraje scházely pouze neformálně.
Dne 17. 3. jsme se účastnili Valné hromady Národní sítě místních akčních skupin v Havlíčkově Brodě. Hlavními body
programu bylo projednání a schválení rozpočtu na rok 2016, splnění plánu činnosti za rok 2015 či schválení Výroční
zprávy za rok 2015. Dozvěděli jsme se také některé zajímavé informace ohledně podání žádosti na strategie MAS.
Valné hromadě předcházel seminář k projektům spolupráce, kde vystoupil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka
a zástupci Celostátní sítě pro venkov a Státního zemědělského intervenčního fondu.
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Foto závěrem

Vernisáž – Kurz kresby – 9. 2. 2016
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