
Zápis z jednání 
Zápis – schůze k přípravě MAS 18. 12. 2012, 9 – 12:30 hodin 

Přítomni: Jiří Mejzlík (SDH Střítež), Václav Nekvasil (starosta Trhového Štěpánova), Antonín Novák (starosta Obce 

Vracovice), Růžena Kučerová (starostka Městyse Louňovice pod Blaníkem), Zuzana Klímová Vaňková, Radmila 

Matušková (soukromě hospodařící rolník), Luboš Krejčí (SDH Střítěž), Kliment Vejvoda, Pavel Kuře (Anno Domine 

Martinice o.s.), Eva Vrzalová (manažerka Mikroregionu Český Smaragd), Josef Kokta (starosta Obce Tehov), Luděk 

Jeništa (starosta Města Vlašimi), Eva Lupačová (investiční odbor Města Vlašimi), Eva Hájková (Spolkový dům), Renata 

Vondráková (Podblanickem o.s.), Eliška Švejdová (manažerka Mikroregionu Blaník), Jiří Bělský (předseda Mikroregionu 

Želivka), Jaroslav Švejda (manažer Mikroregionu Želivka), Katka Červenková (ČSOP Vlašim) 

Omluveni: nikdo 

 

 
 

Program 

 Informace o MAS 

 Představení účastníků navzájem 

 Název MAS 

 Očekávání 

 Otazníky 

 Konkrétní rozplánování dalších kroků 

 

Shrnutí nejdůležitějších bodů 

 

Přílohu č. 1 tvoří přepis záznamu jednání z flipchartových papírů. 

 

Jednalo se o první skutečné setkání nové místní akční skupiny, mimo setkání, která byla organizována jako schůzky, 

které řešily, jestli nová místní akční skupiny vůbec vznikne (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.). 

 

Hlavní část schůzky tedy byla věnována očekávání od nové místní akční skupiny a představení se účastníků navzájem. 

Dále byl projednán návrh názvu skupiny – viz níže. Na dalším jednání by měl být nový název definitivně vybrán. 

 

Byly projednány návrhy na ochotu podílet se na práci místní akční skupiny + návrhy na ochotu přispět finanční částkou. 

 



V rámci setkání nebyl prostor pro řešení formy nové MAS – zda-li bude zřízena jako občanské sdružení nebo o.p.s. – 

bude řešen na dalším jednání. 

 

Renata Vondráková představila kolegyni Mgr. Zuzana Klímovou Vaňkovou, která by mohla pomoci s koordinací MAS a 

byla i kandidátem na event. zaměstnance – zejména v případě rozhodnutí o formě MAS jako o.p.s., kde ze statusu 

vyplývá, že MAS má mít ředitel(ku) jako výkonného zaměstnance. To je v případě R. Vondrákové v rámci jejích 

momentálním pracovních i osobních pozicí nemožné. 

 

Setkání bylo ukončeno ve 12:30 hodin. 

Další setkání 29. 1. 2013 – 9 – 12 – Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 

Informační přednáška pro nové zájemce – 22. 1. 2013 od 19 hodin Spolkový dům Vlašim. 

 

Zapsaly: R. Vondráková a Z. Klímová Vaňková 

 

Příloha č. 1 – Přepis záznamu z jednání dle flipchartových papírů: 

Očekávání účastníků: 

 Dosáhneme na víc dotací jako mikroregion  

o Doposud v rámci Posázaví o.p.s.19 obcí → 5 dotací 

 Vyšší propagace území okolo Želivky 

 Vytvoří se strategie díky společné práci 

 Region nebude na okraji většího →projekty 

 Maska bude dělat Leader 

 Menší MAS může mít dotace cílenější 

o Přesně do oblasti a strategie bude smysluplnější 

 Nejefektivnější fungování MAS 

 Partnerství, spolupráce a naplňování strategie 

 Český smaragd získá finanční podporu 

 Maska je podpora, iniciace -→ aby skupiny mohly realizovat plány →žít jako lidé 

 Hodně 

 Bude se více pracovat se spolky 

 Čerpání dotace z Leaderu (mají z dotace rekonstrukci kulturáku pro 150 lidí (obyv. obce je 107)) 

 Bohatý spolkový život – podpora aktivit občanů 

 Blízkost (Vlašim) X Benešov daleko (ze Stříteže 50km) 

 Aby se nám v obcích žilo dobře 

 Menší území bude rozhodovat 

 NE 3% z dotací → ale vytvořit peníze/dotace na drobné projekty 

 Neziskovky dosáhnou na malé projekty – př. pro hasiče 

 Často nezáleží na penězích – ale jde o impuls k činnosti, podporu obce 

 Starosti starostů malých obcí s provozem obce (udržování cyklostezek a komunikací, voda, kanalizace….) → 

pomoc v rámci možností 

 Rada obcí pro udržitelný rozvoj – funguje a může být také dílčím rádcem, funguje nám v rámci menšího území 

(nikoliv velkého regionu) 

 MAS menší → řeší problémy NNO i podnikatelů 

 Větší spravedlnost – ne aby profitovali největší 

 Zapojení Anno Domine Martinice o.s. 

 Smysluplnost směřování aktivit 



 Za obce očekáváme peníze 

 Adresnější činnost ne jenom na osobu žadatele 

 Více příležitostí pro obce 

 Drobné projekty (možnost získání 50 tis. dotací) – dát si práci s administrací i pro malé projekty < podpora od 

MAS 

 Spravedlivé přerozdělení – nutná důvěra 

 Společný projekt – SDH v rámci širšího regionu 

 Strategie – ORP, záměry, pomoc – Vlašimi pomůže v rámci možností 

 

Název MAS 

 

Navrhovaný název hlasy 

 MAS Vlašimsko   

 MAS Blaník  

 MAS Podblanicko 2 

 MAS Pod Blaníkem 13 

 Kraj  Blanických rytířů (ČSOP upozorňuje na 
krytí názvu s turistickou destinací) 

 

 (Vlašimské) Podblanicko 4 

 Mikroregiony Podblanicka 4 

 (MAS) Blaničtí rytíři      (ČSOP upozorňuje na 
krytí názvu s turistickou destinací)   

4 

         (připraveni)   

         (v akci) 1 

 Hora tajemná  

 Sv. Václav 1 

 Rytíři sv. Václava 1 

 Svatováclavský Blaník  

 Blažej 1 

 Od Blaníku (k Želivce) 3 

 Velký Blaník (doplněno e-mailem z Mikregionu 
Blaník) 

 

 

 (ČSOP NE: Kraj Blanických rytířů, názvy spojené se slovem „rytíř“) 

 

Co dál 

 Mluvíme o období 2014 – 2020 

 Během 2013 – nutné koordinovat vznik strategie MAS 

 

Zdroje financování během roku 2013 – návrhy od účastníků 

 Vlašim  100.000,- (z rozpočtu města) 

 MR Podblanicko  28.000,- 

 MR Blaník  28.000,- 

 MR Želivka  28.000,- 

 MR Český smaragd  28.000,- 

 Anno Domine Martinice o.s. Sál i s občerstvením, kdykoli po dohodě, nejlépe 
mimo topnou sezonu 

 Louňovice Zasedačka - mimo topnou sezonu 

 ČSOP Vlašim Sál 
Koordinace pracovní skupiny cestovní ruch 



 Mgr. Vondráková Metodika, informace, atd. 

 Spolkový dům Sál 
Koordinace pracovní skupiny spolky 

 

Leden 2013 

 Setkání  v ČSOP Vlašim – termín bude upřesněn 

 Program: 

o o.s. X o.p.s. 

o Název 

o Témata pro strategii (třídění, co řešeno na úrovni mikroregionu a co na úrovni MAS) + určit termíny 

o rozpočet 


