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Slovo úvodem

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

dostává se Vám do e-mailu po delší době Newsletter MAS Blaník neboli informační materiál, který plánujeme opět 
pravidelně rozesílat. Prozatím jsme zachovali rubriky a navazujeme na poslední vydání z roku 2016 – představení členů 
MAS Blaník, informace o dotacích, informace z území o aktivitách a akcích pořádaných členy i nečleny. Také Vás chceme 
informovat o činnosti kanceláře MAS Blaník. Těšíme se, že nám do Newsletteru budete posílat náměty, nápady, Vaše 
reakce, informace, ale i fotky, vtipy nebo obrázky.

Uzávěrka příštího čísla bude 10.12.2019 do 12 hodin a příspěvky posílejte na  
e-mail Lucii Jeřábkové – kancelar@masblanik.cz

Pavel Duda, místopředseda MAS Blaník, z. s.

Co děláme v MAS

MAS Blaník rozděluje dotace, a to ze třech operačních programů:

V integrovaném regionálním operačním programu byly dosud vypsány tyto výzvy: Školství a vzdělávání – dotace na 
infrastrukturu pro vzdělávání (mateřské školy, základní školy, neformální vzdělávání, dětské skupiny), Bezpečně do 
školy a na hřbitov – dotace na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy, chodníky a stezky pro pěší/ cyklisty, 
Komunitní centrum – dotace na stavby, stavební úpravy i nákup pozemků a budov sloužících komunitnímu centru, 
Sociální infrastruktura – zázemí pro sociální služby – cílem podpory je nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, 
automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu 
a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

V rámci opatření Evropský sociální fond byly konzultovány zejména různé formy hlídání dětí pracujícím rodičům. Ať 
už se jedná o podporu zřízení a provozu tzv. dětských skupin, realizaci příměstských táborů, případně službu dovážení 
a přivážení na kroužky a tak podobně. V další fázi jsme chtěli podpořit a konzultovat projekty, které se zabývají rozvojem 
činností, které přispívají ke zlepšení kvality života v místě. Jedná se o podporu činností tak zvaných komunitních center 
a služby pro obyvatele mimo režim zákona o sociálních službách. Na základě kladného čerpání dosavadních prostředků 
dostala MAS Blaník možnost získat další peněz z Evropského sociálního fondu. Této situace jsme využili a zažádali 
o částku 13 017 497,50 Kč. Výzva byla v srpnu vypsána a příjem žádostí trvá do 18.10.2019.

V rámci opatření Program rozvoje venkova 2014 – 2020 byly vyhlášeny dvě výzvy. Zájemci mohou žádat o dotace 
pro své projektové záměry v rámci čtyř Fichí (oblastí). První Fiche, nese název ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov. V této Fiche 
je podpora určena na hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, např. investice do zemědělských 
staveb a technologií, investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, investice do pořízení peletovacích 
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku a pro školkařskou produkci. O podporu v této Fichi mohou žádat 
zemědělští podnikatelé.

Další Fiche, ve které mohou o podporu žádat rovněž zemědělští podnikatelé, ale také výrobci potravin a krmiv, se jmenuje 
Ať nám roste PRODUKCE. V rámci této Fiche podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, např. investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných 
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manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, 
značení výrobků, investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících 
při zpracování, dále investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním 
zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod 
ve zpracovatelském provozu.

V pořadí třetí Fiche, tentokrát určená nezemědělským podnikatelům, je Na venkově se PODNIKÁ. V rámci této Fiche 
je podpora směřována na investice do založení a rozvoje nezemědělských činností. Podporovány jsou zde vybrané 
ekonomické činnosti dle Klasifikace CZ – NACE. Konkrétně se jedná o investice např. do stavební obnovy (rekonstrukce, 
modernizace), nové výstavby provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení. Další investicí může být 
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (např. užitkový vůz N1, hardware, 
software).

Poslední Fiche, zaměřená na potenciál krajiny lesa, se nazývá POZNEJTE to u nás v LESE. V této Fiche jsou podporovány 
investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského 
potenciálu lesů, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních 
prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních 
tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření 
k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Přehled přijatých žádostí

Seznam podaných Žádostí o dotaci do IROP

Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje 
projektu

Fáze administrace 
projektu

Zlepšení zázemí pro 
vzdělávání na ZŠ a MŠ 
Načeradec

Městys Načeradec 4 209 199,00 Kč Fyzická realizace

Stavební úpravy ZŠ 
Zdislavice

Městys Zdislavice 4 160 417,06 Kč Fyzická realizace

Přístavba MŠ K Vodárně Město Vlašim 6 313 544,00 Kč Fyzická realizace
Úprava přechodů podél 
silnice II/112 v Čechticích

Městys Čechtice 2 461 685,00 Kč Projekt finančně ukončen 
ze strany ŘO

Zvýšení bezpečnosti 
dopravy ve městě Trhový 
Štěpánov

Město Trhový Štěpánov 1 548 179,00 Kč Projekt fyzicky ukončen

Chodník podél sil. II/125, 
Louňovice pod Blaníkem

Městys Louňovice pod 
Blaníkem

913 506,00 Kč Fyzická realizace

Komunitní centrum Vlašim Farní Charita Vlašim 7 648 810,00 Kč Doporučeno k financování 
– před vydáním právního 
aktu
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Neformální vzdělávání v ZŠ 
Načeradec

Městys Načeradec 817 658,00 Kč Projekt s právním aktem 
o poskytnutí podpory

Zvýšení kvality zázemí 
pro zájmové a neformální 
vzdělávání na hvězdárně 
ve Vlašimi

Vlašimská astronomická 
společnost, o.p.s.

479 146,00 Kč Projekt s právním aktem 
o poskytnutí podpory

Venkovní odborná učebna 
se zázemím

ZŠ a MŠ Louňovice pod 
Blaníkem

1 479 064, 06 Kč Zařazeno mezi náhradní 
projekty

Načeradec – Lhotecká 
– bezpečnost dopravy – 
bezp. řešení podél silnice 
II/150 v Lhotecké ulici, 
Načeradec

Městys Načeradec 2 461 685,00 Kč Žádost o podporu 
nesplnila formální 
náležitosti a přijatelnost

Načeradec – Vožická 
– bezpečnost dopravy – 
bezp. řešení podél silnice 
II/137 ve Vožické ulici, 
Načeradec

Městys Načeradec 1 761 691,00 Kč Zařazeno mezi náhradní 
projekty

MODERNIZACE 
A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Město Vlašim 2 651 898,00 Kč Před závěrečným 
ověřením způsobilosti na 
CRR

Pořízení automobilů pro 
pečovatelskou službu 
Charity Vlašim

Charita Vlašim 600 000,00 Kč Před závěrečným 
ověřením způsobilosti na 
CRR

Seznam podaných Žádostí o dotaci do ESF
Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje 

projektu
Fáze administrace projektu

Montessori školička Montessori Vlašim z. s 3 959 852,50 Kč Projekt v plné (fyzické 
i finanční) realizaci

Vybudování a provoz 
Dětské skupiny Anna

Diakonie ČCE – středisko 
Střední Čechy

2 119 650,00 Kč Projekt v plné (fyzické 
i finanční) realizaci

S Komunitním centrem 
Blaník proti sociálnímu 
vyloučení

Komunitní centrum Blaník, 
z. s.

2 501 175,00 Kč Žádost o podporu 
nesplnila formální 
náležitosti nebo podmínky 
přijatelnosti

Farní charita Vlašim 
pomáhá neformálním 
pečovatelům

Farní charita Vlašim 2 563 936,25 Kč Projekt ve fyzické realizaci

Restart Občanské sdružení Zoe, 
z. s.

836 395,00 Kč Projekt s právním aktem 
o poskytnutí / převodu 
podpory

Centrum pro rozvoj dětí 
s handicapy

Mgr. Zuzana Neradová 1 988 000,00 Kč Žádost o podporu 
nesplnila podmínky 
věcného hodnocení
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Provoz Komunitního 
centra Vlašim

Charita Vlašim Zatím není stanovena 
konečná částka

Projekt čeká na Závěrečné 
ověření způsobilosti

Klubko Diakonie ČCE – středisko 
Střední Čechy

Zatím není stanovena 
konečná částka

Projekt čeká na Závěrečné 
ověření způsobilosti

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v 1. výzvě PRV
Název projektu Žadatel Dotace Fáze administrace projektu

Zemědělská technika MUDr. Ludmila Víšková - Nevybrán MAS
Investice do zemědělských 
podniků – Vošický Vojtěch

Vojtěch Vošický 499.800,- Podepsána Dohoda 
o dotaci/Probíhá realizace

Modernizace farmy Miroslav Lalouček 475.200,- Podepsána Dohoda 
o dotaci/Probíhá realizace

Produkce na farmě 
Licoměrsko spol. s r.o.

Licoměrsko spol. s. r. o. 116.750,- Podepsána Dohoda 
o dotaci/Probíhá realizace

Modernizace provozu 
Josef Štorc – Podblanické 
lahůdky

Josef Štorc 405.596,- Podepsána Dohoda 
o dotaci/Probíhá realizace

Nové technologie čištění 
obilovin

AGROPOST s. r. o. 499.998,- Podepsána Dohoda 
o dotaci/Probíhá realizace

Zařízení pro sklizeň píce 
pro ovce

ZO ČSOP Vlašim 475.000,- Podepsána Dohoda 
o dotaci/Probíhá realizace

Rozhledna na Javornické 
hůře

Mikroregion Český 
smaragd

3.000.000,- Podepsána Dohoda 
o dotaci/Probíhá realizace

Pořízení zemědělské 
technologie

Petr Kubík 239.999,- Podepsána Dohoda 
o dotaci/Probíhá realizace

Investice do mechanizace AGRO BIO PRO s. r. o. 495.600,- Podepsána Dohoda 
o dotaci/Probíhá realizace

Modernizace 
zemědělského podniku

František Dědič - Nevybrán MAS

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v 2. výzvě PRV
Název projektu Žadatel Dotace Fáze administrace 

projektu
Plničky mléčných výrobků 
– velká a malá

Roman Málek 51 000 Kč Provedena registrace 
žádosti o dotaci na SZIF

Vybavení mlékárny Petr Kubík 112 500 Kč Provedena registrace 
žádosti o dotaci na SZIF

Modernizace vybavení 
provozovny řeznictví 
– uzenářství a obnova 
strojů ve výrobě masných 
výrobků

Antonín Hlinský 500 000 Kč Provedena registrace 
žádosti o dotaci na SZIF
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Modernizace provozovny – 
Truhlářství

Jaroslav Získal 739 975 Kč Provedena registrace 
žádosti o dotaci na SZIF

Vybavení pro provoz – 
Podblanické lahůdky Josef 
Štorc

Josef Štorc 731 250 Kč Provedena registrace 
žádosti o dotaci na SZIF

Doplnění vybavení firmy Petr Kučera 173 250 Kč Provedena registrace 
žádosti o dotaci na SZIF

Investice pro rozvoj 
podniku

LON s.r.o. 314 100 Kč Provedena registrace 
žádosti o dotaci na SZIF

Zlepšení využití 
organických hnojiv v rámci 
farmy Agro Nesperka

Agro Nesperka, s.r.o. - Nevybrán MAS

Rozvoj venkovského 
cestovního ruchu

Alena Dědičová - Nevybrán MAS

Zrealizované projekty díky podpoře MAS Blaník,z.s.

MAS Blaník, z.s. vyhlásil celkem 7 výzev v rámci Integrovaného operačního programu. Některé projektové žádosti ještě 
neprošly celým hodnotícím procesem, jiné projekty jsou v realizaci a dva jsou již úspěšně zrealizovány a ukončeny. 
Přinášíme Vám rozhovor se starostou Městyse Čechtice Františkem Nebřenským, kde se díky dotaci zvýšila bezpečnost 
obyvatel.

Pane starosto, co u Vás v Čechticích díky dotaci vzniklo (4. výzva MAS Blaník,z.s. bezpečnost dopravy – bezpečně do 
školy a na hřbitov)?
Vybudovali jsme 4 bezbariérové a normované přechody (dřívější přechody už nesplňovaly normu, aby mohly být dále 
v provozu – šíře, osvětlení a hmatová dlažba) a 2 místa pro přecházení. Nyní jsou všechny požadované parametry 
v pořádku.

Kdo Vám zpracovával žádost o dotaci, která obsahuje několik příloh, a hlavně Studii proveditelnosti, která bývá velmi 
obsáhlá?
Všechny potřebné dokumenty jsem zpracovával sám se svým týmem. Firmu si nebereme, mám špatnou zkušenost. Se 
Studií proveditelnosti nám hodně pomáhala jedna studentka, která u nás byla v té době na praxi.

V jaké jste teď fázi?
Stavební práce byly ukončeny, máme proplaceno a zkolaudováno. Zbývá Závěrečné vyhodnocení akce – Zpráva 
o realizaci.

Z pohledu financování – jaká byla výše dotace a Vaše spoluúčast?
V původní žádosti byly celkové způsobilé výdaje 2 461 685,00 Kč a příspěvek Evropské unie 2 338 600,75 Kč. Spoluúčast 
byla nastavena na 5% tedy 123 084,25 Kč. V průběhu realizace ale došlo k úspoře při výběrovém řízení.

Museli jste řešit nějaké problémy při realizaci?
Žádná stavba není úplně bezproblémová. Vyskytlo se několik běžných problémů, ale všechny byly řešitelné. Za celou 
realizaci jsme v podstatě neměli žádnou rizikovou situaci.
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Jak byste zhodnotil spolupráci s MAS Blaník?
Spolupráce nastala v realizační fázi (když byl projekt schválen). Probíhala intenzivní spolupráce s p. Dufkovou, která byla 
vzhledem k administrativní náročnosti nezbytná.

Pane starosto, Vaše slovo na závěr?
Hlavním účelem bylo zvýšit bezpečnost obyvatel městyse Čechtice, což se povedlo. Celá akce je kladně hodnocena i veřejností.
Bezpečnost obyvatel se zvýšila i ve Městě Trhový Štěpánov. I pana starostu Josefa Korna jsme požádali o rozhovor.
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Pane starosto, co u Vás v Trhovém Štěpánově díky dotaci vzniklo (4. výzva MAS Blaník,z.s. bezpečnost dopravy – 
bezpečně do školy a na hřbitov)?
Projekt s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Trhový Štěpánov“. Vybudovali jsme přechod pro chodce 
a k němu navazujících chodníků.

Kdo Vám zpracovával žádost o dotaci, která obsahuje několik příloh, a hlavně Studii proveditelnosti, která bývá velmi 
obsáhlá?
Žádost o dotaci zpracovala společnost LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 – Vršovice.

V jaké jste teď fázi?
Výstavba byla zkolaudována a předána do užívání občanům.

Z pohledu financování – jaká byla výše dotace a Vaše spoluúčast?
Výše dotace byla 1 458 395,73 Kč a naše spoluúčast 90 678,25 Kč.

Museli jste řešit nějaké problémy při realizaci?
Ano, ale byly úspěšně vyřešeny díky profesionálnímu přístupu dodavatele B E S s.r.o. Benešov.

Jak byste zhodnotil spolupráci s MAS Blaník?
Perfektní!

Pane starosto, Vaše slovo na závěr?
Celá akce přispěla k bezpečnosti a zklidnění dopravy na Náměstí v Trhovém Štěpánově. Díky dobré spolupráci s MAS 
Blaník, se společností LK Advisory, stavebním dozorem a dodavatelem akce byla stavba úspěšně zrealizována a předána 
občanům Trhového Štěpánova do užívání.

autorka: Mgr. Nikola Podroužková, expert IROP
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Aktuality

10.10. 2019 od 17:00 hodin – jednání Výboru MAS Blaník,z.s.

29.10.2019 od 17:00 hodin – jednání Členské schůze MAS Blaník, z. s.

V průběhu listopadu jednání Výběrové komise – věcné hodnocení projektových žádostí přijatých do Výzvy MAS Blaník, 
z. s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.)

V průběhu prosince jednání Výboru – výběr projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení Výzvy MAS Blaník, z. 
s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.)

Představení člena

PhDr. Eva Houdková

PhDr. Eva Houdková se stala členem MAS Blaník, z.s. v roce 2013. Je až obdivuhodné, co vše ve svém bohatém životě 
prožila, s čím se setkala a s čím se musela vyrovnat. Už samotné její dětství bylo velmi složité. Narodila se v roce 1936. 
Její otec pracoval u pohraniční stráže. Po demobilizaci se s rodinou přestěhoval do Brozan nad Ohří, kde pracoval jako 
tajemník obecního úřadu a zároveň vedl odbojovou organizaci.

 „Tatínek byl zatčen 30. 4. 1942 a 2. 7. 1942 popraven. Měsíc poté maminka porodila mého bratříčka, který však zemřel 
hned po narození. Mně bylo tehdy 5 let a osm měsíců a zůstaly jsme s maminkou samy. Maminky otec byl až ve Vlašimi. 
Pomocnou ruku tehdy podali manželé Jakšovi, ke kterým jsme, ještě s tatínkem, chodili na návštěvu. Další pomoc poskytl 
ředitel obecné školy, který mě přijal do první třídy již v září, přestože mi šest let bylo až v prosinci 1942. Aby se zotavila 
i maminka, bydlely jsme spolu nějaký čas u Jakšů a pan Jakeš mě vozil do školy. Dcera Jakšů Anička studovala zpěv na 
pražské konzervatoři. V té době však byla doma, protože školy v Praze byly zavřené. A do této doby spadají moje první 
hudební zážitky. Díky Aničce jsem se poprvé seznámila s velkým klavírem – křídlem, a než skončila válka, měla jsem 
„přehranou“ celou školu, které jsem říkala „BAJERKA,“ vzpomíná.

Od srpna roku 1945 bydlela paní Houdková s maminkou v Litoměřicích. Zde, jak uvádí, měla možnosti, o kterých se jí 
ani nesnilo – povinná školní docházka od 4. třídy, pravidelná návštěva LŠU, kde se učila hře na klavír, na druhém stupni 
pěvecký sbor, kde jí pan učitel svěřil i sólo. Následně vystudovala pedagogickou školu pro 1. stupeň a ve volném čase se 
věnovala účinkování v Ochotnickém divadelním souboru K. H. Máchy a loutkářskému souboru.

„Po SPŠ jsem učila na 1. stupni a občas suplovala i na 2. stupni a vedla dětský pěvecký sbor. Po dvou letech praxe 
jsem byla přijata na VŠP UK v Praze – obor hudební výchova a hra na klavír. Po absolutoriu VŠP jsem učila v Soběslavi 
na základní škole a gymnáziu. Po rozvodu jsem se odstěhovala s první dcerkou do Vlašimi, kde jsem od pololetí roku 
1966 vyučovala hudební výchovu na 2. stupni základní školy a gymnáziu a dále hru na klavír na LŠU. Vyučovala jsem 
i v Benešově. Abych silou vůle překonala těžké onemocnění a rozvod, přihlásila jsem se na DAMU – loutkářství.“

Dvacet let vedla paní Houdková autorský loutkářský soubor Kopretina. Dále byla mimo jiné od roku 1976 do roku 2006 
sbormistryní Komorního ženského sboru při KD Blaník.

Láska k loutkám ji neopustila ani v důchodovém věku. Již v roce 1991 založila Ateliér EH Vlašim, prostřednictvím kterého 
seznamuje zájemce s loutkářstvím a jeho krásami, zabývá se opravami starých loutek. Vytvořila stavebnici loutek, která 
je certifikována ochrannou známkou „Kraj blanických rytířů.“ V současné době má tato stavebnice sedm dílů a slouží pro 
zhotovování loutek na seminářích. Paní Houdková pořádá také přednášky a kurzy o loutkářství, zejména pro mateřské 
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a základní školy. Od roku 2006 má vzdělávací instituci akreditovanou MŠMT v Praze. Za své úsilí a kulturní přínos pro 
zdejší kraj získala v roce 2014 ocenění „Blanický rytíř“.

autorka: PhDr. Eva Houdková

Informace o dotacích

MAS Blaník, z. s.

6. Výzvu – ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům. Otevření výzvy 28. 8. 2019, ukončení příjmu žádostí 18. 10. 2019.

https://www.masblanik.cz/vyzva-c-6-op-zam_hlidani-deti-pracujicim-rodicum/

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

MMR: Publikace Národní dotační zdroje. Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských 
programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí 
ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se „Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce“ 
a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města 
a obce.

https://mmr.cz/getmedia/bc54432c-2d0a-4b92-8149-9d750814ec13/Narodni-dotacni-zdroje-2019-web.pdf.aspx?ext=.pdf

NADACE AGROFERT

Fond pro rodiče samoživitele je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určen osamělým rodičům-samoživitelům 
vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to ať už se jedná o děti biologické, adoptivní, či v pěstounské péči 
(žádost mohou podat pěstouni, kteří nepobírají tzv. pěstounské dávky, resp. odměnu pěstouna)

https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-pro-samozivitele

Stipendijní program Nadace AGROFERT je tu proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentům podporu, 
kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/stipendijni-program-nadace-
agrofert-pro-studenty-strednich-skol a https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/stipendijni-program-nadace-agrofert

NADACE ČEZ

Nadace ČEZ vyhlašuje veřejné grantové řízení Oranžové hřiště pro rok 2019.

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních 
a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních 
a sociálních zařízení. http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html

Nadace ČEZ vyhlašuje veřejné grantové řízení Podpora regionů pro rok 2019.

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se 
mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či 
životního prostředí. http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html

DOTACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 – 2023“. Lhůta pro 
podání žádostí je stanovena od 3. června 2019 od 10:00 do 30. června 2022 do 16:00 hodin. Více na internetových 
stránkách Středočeského kraje v kolonce „Kotlíkové dotace“ na této internetové adrese:
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https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace

DOTACE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Dešťovka II

Dotační program na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vyhlášený v rámci Národního 
programu Životní prostředí.

Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu 
hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů: zachytávání srážkové vody na 
zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku nebo využívání přečištěné odpadní vody jako 
vody užitkové.

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/destovka/ nebo https://www.dotacedestovka.cz/

Co se děje v regionu

Vítejte v Muzeu včelařství Podblanicka

Podblanický kraj nabízí svým návštěvníkům mnoho krásných a zajímavých lokalit. Jednou z nich je např. městys Louňovice 
pod Blaníkem, nacházející se na úpatí bájné hory Blaník. Zde můžete mimo jiné navštívit Muzeum včelařství Podblanicka, 
jehož vznik pomohl iniciovat pan Antonín Zrno, s nímž jsem měla čest vést rozhovor.

Jak vznikl nápad založit muzeum včelařství?

Muzeum vzniklo vlastně náhodou. V Benešově býval včelařský dům, který byl odsouzen k likvidaci. Aby jeho expozice 
nezanikla, začal se shánět prostor, kde by bylo možné tuto expozici dále uchovat. Nejdříve se nabízely prostory na Jemništi, 
ale poté nám pomohl tehdejší starosta Louňovic pod Blaníkem, pan Bébr, jehož pomoci si velmi vážím, který nabídl, že by 
expozice mohla být vystavena na chodbě ve zdejším raně barokním zámku. Tím vlastně napomohl založení muzea. Muzeum 
vzniklo v roce 2003. Od roku 2011 sídlí v domě čp. 86 (bývalý dům zámeckého zahradníka), který byl zrekonstruován za 
pomoci finančních prostředků z Evropských fondů.

Co můžeme v Louňovickém muzeu včelařství vidět? Jaké jsou zde zajímavosti?

K vidění jsou zde především historické předměty používané k chovu včel – staré úly a staré včelařské potřeby (např. dřevěné 
medomety, klát, figurální úly, dokonce i slaměný ležan, ve kterém včelařil sám arcibiskup Beran). Dalšími zajímavostmi, 
vyvěšenými na zdech muzea, jsou Včelařský Patent Marie Terezie a kalendář včelaře, který shrnuje, co má ve kterém měsíci 
včelař dělat. 

Ovšem největším lákadlem celé expozice je tzv. „nahlížecí úl“. Návštěvníci si ho mohou prohlédnout zhruba od dubna do 
října. Díky němu si lépe přiblíží život včel, jak si dělají zásoby, uvidí matku kladoucí vajíčka či „verbální“ tanečky včel. To vše 
je doplněno výkladem průvodce.

Na jaké cílové skupiny se muzeum zaměřuje?

Návštěvu muzea doporučuji všem. Vítány jsou jak rodiny s dětmi, tak studenti základních a středních škol, ale i děti 
z mateřinek, kterým průvodce vypráví o životě včel, o jejich významu v přírodě, proč se vlastně včely chovají, jak dlouho 
žijí a jak ošetřit případná zranění způsobená včelou. Na své si přijdou i lidé důchodového věku, pro které je připravena 
přednáška o apyterapii (použití včelích produktů v lékařství). Muzeum je otevřeno i pro včelaře (po předchozí dohodě je 
možné udělat přednášky na konkrétní téma).
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Prostřednictvím expozice v muzeu však chceme oslovit především mládež, přilákat ji ke „včelařině“, protože včelařství má 
v našem regionu velkou tradici a bohatou historii. Např. louňovský kláštěr měl v minulosti monopol na výrobu medoviny.

Jak hodnotíte zájem o muzeum?

V roce 2018 přišlo do muzea přibližně kolem 1000 lidí. Mohu říci, že muzeum přesahuje i rámec regionu – jezdí sem včelařské 
zájezdy (např. z Klatov, z Buchlova na Moravě). Zavítají i školní zájezdy, když přijedou na prohlídku hory Blaník. Přesto bychom 
rádi uvítali hlavně návštěvníky z našeho regionu 
a především ze zdejších škol a mateřských školek.

Jak se mohou případní zájemci do muzea objednat 
(v sezoně, mimo sezonu)?

Otevírací doba muzea je stanovena dle otevírací 
doby infocentra, které zajišťuje prohlídky. Bližší 
informace jsou dostupné na webových stránkách 
městysu Louňovice pod Blaníkem (https://www.
lounovicepodblanikem.cz/urad-info.php), kde 
je uveden i telefonický kontakt na infocentrum. 
Je možné dohodnout i hromadné návštěvy 
s detailnějším výkladem pro skupinu 10-15 lidí.

Všichni jsou srdečně zváni.

autor: Mgr. Ivana Hozmanová a Zdeněk Kot

Projekt Restart

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009402

Projekt je určen všem, kteří potřebují restartovat svůj život…
•  Je vám víc než 50 let?
•  Vracíte se na trh práce po mateřské nebo rodičovské dovolené?
•  Dlouhou dobu nemůžete sehnat práci?
•  Jste registrováni na úřadu práce?

Pokud patříte do jedné z výše uvedených skupin, projekt RESTART je určen právě Vám

V rámci projektu vám nabízíme tyto aktivity:
•  Individuální schůzky k řešení vaší situace se sociálním pracovníkem
•  Individuální koučink s profesionálním koučem
•  Vzdělávací aktivity formou workshopů

Aktivity projektu jsou realizovány díky finanční podpoře EU

Další informace k projektu získáte formou e-mailu: kontakt@zoe-zs.cz, telefonicky na čísle: 601 527 542, osobní 
návštěvou kanceláře: Zoe z.s.,Husovo náměstí 45, Vlašim (po domluvě)
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?
5.10.2019 od 13 hodin Spolkový dům Sourozenců 

Roškotových Vlašim
JABLKOBRANÍ Zahradní slavnost 
s divadlem, tancem, hudbou 
a jarmarkem

11. – 13. 10.2019 Načeradec Načeradecké podzimní slavnosti
17.10. 2019 od 17 hodin Spolkový dům Sourozenců 

Roškotových Vlašim – Akce 
Montessori Vlašim

Seminář na téma: Rozdílnost 
výchovy kluků a holek

19.10.2019 od 9 do 17 hodin Spolkový dům Sourozenců 
Roškotových Vlašim

Kurz cestovatelské a dokumentární 
fotografie

19.10.2019 od 10:30 hodin Louňovice pod Blaníkem Vycházka ve stínu Blaníku
19.10. 2019 od 9:30 hodin Rybník Jírovec Výlov rybníka Jírovce
28.10.2019 od 10:00 hodin Para ZOO Vlašim HMYZÁK – festival pro celou rodinu
5.11.2019 od 19:00 hodin Spolkový dům Sourozenců 

Roškotových Vlašim
One human show Simony 
Babčákové aneb život, vesmír 
a vůbec

14.11.2019 Podblanické ekocentrum ČSOP 
Vlašim

Středočeská konference 
k environmentální výchově

30.11.2019 od 10:00 hodin Obec Kondrac Kondracký vánoční jarmark

ORP Vlašim informuje

Pro občany

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečné město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství 
policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní 
oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městská policie. Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality 
života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými 
partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně.

V rámci projektu Bezpečná Vlašim byl v roce 2017 spuštěn internetový portál www.bezpecnavlasim.cz a následně 
i facebookový profil www.facebook.com/bezpecnavlasim. Ve spolupráci zejména se složkami IZS jsou zde zveřejnovány 
informace z oblasti bezpečnosti a dalšího. Rovněž informace o proběhlých aktivitách projektu. Město Vlašim pod hlavičkou 
Bezpečné Vlašimi realizuje řadu preventivních programů, patří mezi ně např. Bezpečný chodec, Bezpečný nákup, dopravní 
výchovu pro žáky mateřských a základních škol a pro studenty středních škol program Škoda života zaměřený na začínající 
řidiče, dále proběhla na Základní škole Vorlina a Základní škole Sídliště ve Vlašimi výstava pod názvem Děti a závislost, která 
byla veřejnosti představena ve spolupráci s Magdalénou, o.p.s. také na Májových slavnostech. Další aktivitou pod hlavičkou 
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Bezpečné Vlašimi se uskutečnila pro veřejnost akce Den bezpečné dopravy – Svišti na dopravním hřišti. Cílem akce bylo, aby 
děti, ale i jejich rodiče měli možnost získat nové zkušenosti a dovednosti, popřípadě si procvičili již nabyté znalosti v rámci 
bezpečného chování v silničním provozu jako chodec, cyklista, řidič i spolujezdec.

Na aktivitách v rámci prevence kriminality a bezpečnosti město Vlašim úzce spolupracuje s policisty z Obvodního oddělení 
Policie Vlašim, strážníky Městské policie Vlašim, hasiči z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, stanice Vlašim, 
záchranáři ze Záchranné zdravotnické služby Středočeského kraje, základna Vlašim a Benešov a mnoho dalšími, za což jim 
patří velké poděkování.

Mgr. Petra Rajmanová, koordinátorka a metodička prevence kriminality a bezpečnosti

Inspirace mimo region

Naučná stezka zručským zámeckým parkem ve Zruči nad Sázavou

V roce 2015 byla slavnostně otevřena dvoukilometrová naučná stezka po zámeckém parku se čtrnácti zastaveními a dvěma 
herními prvky pro děti.

Dvoukilometrová zábavně naučná stezka zámeckým parkem ve Zruči nad Sázavou vás na čtrnácti zastaveních seznámí 
s historickými památkami parku a paralelně i s osudy poslední rodiny majitelů zámku, Shebků.

Informační tabule doplňuje čtveřice dobových fotografií, které lze porovnat přímo na místě se současným stavem. Každá tabule 
obsahuje i kvíz pro malé návštěvníky parku, děti jím jako maskot provází kreslená fenka Dallili. Opět pro děti jsou připraveny dva 
nové přírodní herní prvky – průlez dutým kmenem a hmatový chodník. U vybraných vzácných stromů parku byly instalovány 
informační tabulky se jménem stromu a zemí původu. Pomocí QR kodů se návštěvník může dozvědět o vzácných stromech 
v parku ještě daleko více.

https://www.mesto-zruc.cz/mesto/pro-deti/naucna-stezka-zrucskym-zameckym-parkem/

Zdroj: www.kudyznudy.cz
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Kde sídlí kancelář MAS Blaník

Kancelář MAS Blaník, z. s., Palackého náměstí 65, Vlašim

Mgr. Renata Vondráková, předsedkyně spolku MAS Blaník,

tel. 604 540 583, e-mail: info@masblanik.cz

Lucie Jeřábková, vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník PRV,

tel. 603 402 658, e-mail: kancelar@masblanik.cz

Mgr. Jitka Fialová, animační pracovník šablon OP VVV,

tel. 737 505 605, e-mail: jitka.fialova@masblanik.cz

Mgr. Nikola Podroužková, expert IROP,

tel.: 728 655 063, e-mail: nikola.podrouzkova@masblanik.cz

Bc. Lucie Lebedová, expert ESF,

tel.: 735 046 027, 731 340 488, e-mail: lucie.lebedova@masblanik.cz

Přijďte s námi konzultovat Vaše nápady, plány a záměry!


