
MAS Blaník
Newsletter
Místní akční skupiny Blaník č. 2/2019

MAS Blaník, z. s.
Adresa: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01, e-mail: info@masblanik.cz, www.masblanik.cz
Redakce Newsletteru: kancelář MAS Blaník, e-mail: kancelar@masblanik.cz, tel. 603 402 658; Sazba: Radek Vondrák Karennet; 
Jazyková korektura: Mgr. Marie Nováková 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

2/2019 - uzávěrka 10. prosince. , další bude 10. března 2020

Slovo úvodem

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

s koncem roku se nabízí příležitost bilancovat nad tím, co se nám v uplynulém roce podařilo a co už méně. I my v kanceláři 
MAS Blaník se ohlížíme za rokem 2019 a můžeme  říci, že se jedná o rok úspěšný. V rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu jsme vypsali výzvy na zázemí pro sociální služby a na podporu dětských skupin a zařízení pro 
péči o děti do tří let. V Operačním programu Zaměstnanost jsme vypsali výzvy na činnost komunitních center, dále na 
podporu programů pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo režim zákona o sociálních službách a také 
výzvu na hlídání dětí pracujícím rodičům. V rámci Programu rozvoje venkova jsme vypsali výzvy v opatřeních Ať nám 
roste produkce a Na venkově se podniká. Podařilo se nám podpořit 13 projektů v celkové výši 21 500 000 Kč. Některé z 
projektů jsou sice ještě ve fázi hodnocení, ale věříme, že na konci této často administrativně dlouhé cesty budou vydány 
smlouvy o poskytnutí dotace.

Ani v příštím roce nehodláme polevit a už nyní intenzivně pracujeme na přípravě výzev pro rok 2020 a také se 
připravujeme na aktualizaci Strategie MAS Blaník, abychom mohli i v novém programovém období 2021-2027 opět 
podpořit spoustu zajímavých projektů. 

Závěrem bych Vám ráda popřála krásné vánoční svátky plné klidu a pohody v kruhu Vašich nejbližších a do nového roku 
Vám přeji hlavně hodně zdraví a také hodně energie a nápadů pro realizaci zajímavých (nejen pracovních) projektů!

Příjemné čtení přeje

Mgr. Jitka Fialová předsedkyně MAS Blaník, z.s. .

Uzávěrka příštího čísla bude 10. 3. 2020 ve12 hodin, příspěvky posílejte na e-mail Lucie Jeřábkové - kancelar@masblanik.cz.

Co děláme v MAS

Integrovaný regionální operační program – vypsané 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

V těchto vypsaných výzvách byly vyčerpány celé alokace. Žadatelům uvedených výzev jsme k dispozici při zpracování 
žádosti o změny, žádosti o platbu nebo při komunikaci s Řídícím orgánem. 

Evropský sociální fond  - vypsané výzvy

Hlídání dětí pracujícím rodičům. podpora zřízení a provoz tzv. dětských skupin, realizaci příměstských táborů, případně 
službu dovážení a přivážení na kroužky apod.
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Program rozvoje venkova  2014–2020  

Připravujeme vyhlášení  výzvy v roce 2020. Zájemci budou moci žádat o dotace pro své projektové záměry v rámci čtyř 
Fichí (oblastí

1) ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov. V této Fichi 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. 

2) 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 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. O podporu mohou žádat zemědělští podnikatelé, výrobci 
potravin a krmiv.

3) Na venkově se PODNIKÁ. V rámci této Fiche bude 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). O podporu mohou žádat 
nezemědělští podnikatelé.

4) Na venkově to ŽIJE. V rámci této Fiche bude podpora směřovat do čtyř vybraných oblastí 

A) Veřejná prostranství v obcích – podpořena budou veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující 
prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, 
které jsou ve vlastnictví obce. 

B) Mateřské a základní školy – podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu 
zařízení (rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a 
hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy; pořízení technologií a dalšího 
vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení). 

C) Hasičské zbrojnice – podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V. Způsobilé výdaje jsou rekonstrukce/obnova/
rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety); pořízení strojů, technologií a dalšího 
vybavení hasičské zbrojnice nebo nákup nemovitosti. 

D) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – zde podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro 
kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní 
sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.O podporu mohou žádat obce, svazky obcí, 
případně jejich příspěvkové organizace, neziskové organizace a církve.

5) POZNEJTE to u nás v LESE. V rámci této Fiche budou podpořeny 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.



MAS Blaník
Newsletter
Místní akční skupiny Blaník č. 2/2019

MAS Blaník, z. s.
Adresa: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01, e-mail: info@masblanik.cz, www.masblanik.cz
Redakce Newsletteru: kancelář MAS Blaník, e-mail: kancelar@masblanik.cz, tel. 603 402 658; Sazba: Radek Vondrák Karennet; 
Jazyková korektura: Mgr. Marie Nováková 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

2/2019 - uzávěrka 10. prosince. , další bude 10. března 2020

Přehled podaných žádostí

V období od 28. 8. do 18. 10. 2019 byla vyhlášena 6. výzva ESF – Hlídání dětí pracujícím rodičům s celkovou alokací 
13 017 497,50 CZK. Do výzvy bylo podáno pět žádostí. 

Seznam podaných Žádostí o dotaci do ESF

Název projektu Žadatel Celkové způsobilé 
výdaje projektu Fáze administrace projektu

Provoz Dětské skupiny 
Anna

Diakonie ČCE - středisko 
Střední Čechy 2 764 850,00 CZK Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky 

přijatelnosti (Žádost je v procesu hodnocení)

Kondracký hlídáček Obec Kondrac 4 323 475,00 CZK Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky 
přijatelnosti (Žádost je v procesu hodnocení)

Montessori jesle II. Montessori Vlašim z. s. 4 216 600,00 CZK Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky 
přijatelnosti (Žádost je v procesu hodnocení)

Montessori školička II. Montessori Vlašim z. s. 3 761 162,50 CZK Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky 
přijatelnosti (Žádost je v procesu hodnocení)

Zrealizované projekty díky podpoře MAS Blaník, z.s.

ZA PODPORY MAS BLANÍK, Z.S. DOŠLO K VÝSTAVBĚ NOVÉ TŘÍDY V MŠ K VODÁRNĚ 

V březnu 2018 byla vyhlášena 5. výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – školství a vzdělávání – Infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání. Byl přijat projekt: “Přístavba MŠ K Vodárně, Vlašim“, který úspěšně prošel hodnocením na MAS. Zároveň byl 
schválen a finančně podpořen Centrem pro regionální rozvoj. Mateřská škola k Vodárně byla až donedávna dvoutřídní, 
kdy její kapacita byla maximálně 52 dětí. Díky podpoře projektu došlo k navýšení kapacity mateřské školky na 80 dětí. 
Celkové způsobilé výdaje dle žádosti o dotaci byly 6 313 544 Kč, spoluúčast byla 5 %. Spoluúčast zabezpečil žadatel, tedy 
Město Vlašim. Zpracovatelem studie proveditelnosti byla firma LK Advisory, s.r.o.; Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 
Praha 10 – Vršovice. Zpracovatelem projektové dokumentace byl a autorský dozor zajišťoval pan inženýr Petr Dědič.

Ředitelkou MŠ K Vodárně je paní Bc. Iveta Beníčková.

Paní ředitelko, co u Vás v MŠ K Vodárně díky dotaci vzniklo?
Vznikla přístavba ke stávající budově školky. Vytvořila se tak další kmenová třída s kapacitou 28 dětí. Mateřská škola je 
umístěna na konci města, je obklopena přírodou a dostatečně velkou zahradou, tak bylo možné naplánovat a následně 
vybudovat třídu, která navýšila kapacitu školy o 28 dětí. V rámci přístavby vznikla také nová šatna, sociální zařízení 
pro děti i pedagogy, technická místnost (zázemí pro paní uklízečku), ředitelna a zázemí pro paní učitelky (kabinet). Celá 
mateřská škola je bezbariérová (včetně sociálního zařízení).

Kdy jste třídu otevřeli?
Původní záměr zřizovatele bylo zahájit provoz už v září, ale vzhledem k rozsáhlým stavebním úpravám byla nová třída 
otevřena až 1. 10. 2019. 
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Máte plně obsazeno?
MŠ nemá stoprocentní naplnění, tedy 80 dětí. Ale vzhledem k integraci dětí mladších tří let to ani není možné. 

Podpora byla pouze na výstavbu nebo i na vybavení?
Pouze na výstavbu. Hlavní aktivitou byla stavba nové třídy se zázemím, aby došlo k navýšení kapacity a uspokojení potřeb 
občanů města Vlašim. K tomu bylo nutné upravit infrastrukturu včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských 
sítí.

Museli jste řešit nějaké problémy při realizaci?
Běžné. 

Paní ředitelko, Vaše slovo na závěr?
Jsem velmi ráda, že vznikla nová třída. Rodiče měli o umístění dětí zájem, proto je skvělé, že jsme jim mohli volná 
místa nabídnout. Nicméně je ještě dost práce před námi. Od října běží zkušební provoz a až praxe ukáže, co bude dále 
potřeba. Už nyní vím, že nás čeká nutnost vytvořit zázemí na zahradě. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo, aby se na 
zvelebování zahrady podíleli jak děti, tak jejich rodiče. Důležité je, že děti jsou spokojené a v nové třídě se jim líbí. 
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Představení obce území MAS Blaník, z.s. - OBEC RADOŠOVICE

Obec Radošovice se nachází ve Středočeském kraji, okrese Benešov. Ve 
vzdálenosti 5 km jižně leží město Vlašim. K obci také patří části Lipiny a Onšovice. 
Žije zde 366 obyvatel. Územím obce vede cyklotrasa Vlašim - Hrádek - Ctiboř - 
Nad Domašínem – Vlašim a také turistická trasa Ledečko - Divišov - Radošovice - 
Domašín - Zajíčkov.  V obci se nachází kostel svatého Víta, hřbitov a socha svatého 
Jana Nepomuckého.

Starostou Radošovic je pan Vladimír Gut. 

Pane starosto, jak dlouho v Radošovicích žijete?
Žiji zde od narození. Tedy už přes 60 let. 

Jak dlouho se aktivně podílíte na veřejném životě ve Vaší obci?
Začínal jsem u místních dobrovolných hasičů. A po revoluci jsem byl zvolen 
starostou. 

Co považujete za silné stránky Vaší obce?
Občany. Jsou to skvělí lidé, kteří se o obec starají a usilují o ni. Při dobrovolných 
veřejných akcích se mnoho místních zapojuje. Aktivně se podílejí na životě obce. 
Postavili například pergolu, vymalovali kulturní sál nebo tam ušili záclony.  

Kde mají místní obyvatelé možnost se sdružovat?
Možností je mnoho a obyvatelé jich využívají. Je tu například dětské a fotbalové 
hřiště. Dále tenisové kurty, koupaliště, kulturní dům, knihovna nebo již zmíněná 
pergola u hřiště. Také dvakrát týdně probíhá cvičení pro ženy.

Pořádáte nějaké pravidelné akce pro Vaše obyvatele?
Ano, konají se vánoční koncerty, rozsvícení vánočního stromku, lampionový 
průvod, oslavy Dne matek, Pohádkový les pro děti nebo k nám pravidelně dojíždějí 
ochotnické spolky - divadelníci Maršovice a Načeradec. V zimním období zde 
máme ještě hasičský ples a masopust. Moc hezká pravidelná akce je také setkání 
rodáků, které pořádáme vždy po 10 letech. A jako poslední zmíním vítání občánků.

Jaké vánoční akce se u Vás v obci konají?
Jako první bývá akce pečení perníčků a tvoření s dětmi – adventní věnce a jiné 
výrobky, které si potom občané mohou prohlédnout či zakoupit na adventní 
výstavě. První adventní neděli jsme zde měli lampionový průvod a na návsi 
rozsvícení stromečku. Děti zpívaly koledy, rozdávaly se perníčky a bylo připraveno 
malé občerstvení.  Dále adventní a vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru 
DECH. 14. prosince. proběhl adventní koncert Podblanického smíšeného sboru a 
orchestru pod vedením pana Jiřího Volka. Další se koná 5. ledna. v 15:00 hodin v 
kostele sv. Víta. 

Pane starosto, pokud byste měl pro svou obec k dispozici 10 milionů Kč , na co 
byste je použil?
Vybudování chodníků, úprava prostorů pro společenské vyžití u tělocvičny (dětská 
skupina?). Do budoucna očekáváme velké investice na záchranu našich lesů (140 
ha), které nám napadl kůrovec. Investice do třídění odpadu. 
http://www.radosovice.eu/
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Informace o dotacích

MMR: Právě vychází 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 možnosti pro 
města a obce.  https://mmr.cz/getmedia/bc54432c-2d0a-4b92-8149-9d750814ec13/Narodni-dotacni-zdroje-2019-web.pdf.
aspx?ext=.pdf

AGROFERT

Hasičský fond je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určený profesionálním i dobrovolným hasičským 
sborům, organizacím a sdružením. Fond přijímá žádosti o příspěvky zejména na přístroje, vybavení či zařízení, na 
projekty, akce a aktivity v oblastech zásahové a záchranářské činnosti hasičského sportu, práce s dětmi a mládeží, 
organizace společenských, sportovních či kulturních aktivit v obci či regionu určených veřejnosti se zájmem o hasičskou 
historii a tradice. https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/hasicsky-fond-nadace-agrofert/

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: na 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/
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?

14. 12. 2019 od 9:00 hod. Spolkový dům sourozenců Roškotových, 
Vlašim Kurz Vánoční drátování

14. 12. 2019 od 16:00 hod. Kostel sv. Bartoloměje, Trhový Štěpánov Vánoční koncert skupiny Náhodná 
setkání

17. 12. 2019 od 17:00 hod. Sál Podblanického ekocentra Beseda s autorem knihy Zlatodůl 
Roudný u Vlašimi

21. 12. 2019 od 17:00 hod. Kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci Adventní koncert v Načeradci

21. 12. 2019 od 18:00 hod. Kostel sv. Jakuba, Čechtice Koncert Diogenes

25. 12. 2019 od 15:00 hod. Vlašimské zámecké nádvoří Tradiční zpívání koled, smíšený 
pěvecký sbor DECH

25. 12. 2019 od 10:00 hod. ParaZOO Vlašim Vánoce se zvířátky

14. 01. 2020 od 17:00 hod. Muzeum Podblanicka Přednáška Mgr. Jana Maříka

23. 01. 2020 od 19:00 hod. Muzeum Podblanicka Koncert uskupení Halíř trio

06. 02 .2020 od 19:00 hod. Zámek Vlašim Pocta Karlu Svobodovi

04. 03. 2020 od 9:00 hod. Spolkový dům Vlašim Setkání poskytovatelů sociálních 
služeb
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ORP Vlašim informuje 

Pro občany

Ve spolupráci s MAS Blaník, z.s. začneme od ledna aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb na období 2020 – 2025. 
Komunitní plán dává ucelený přehled o stavu sociálních služeb. Reaguje na nabídky poskytovatelů a snaží se vyjádřit 
potřeby uživatelů. Snaha zajistit sociální služby pro obyvatel našeho ORP. Jedná se o klíčový dokument pro možnost 
čerpání dotací z oblasti sociální práce.

Zveme Vás 4.3. 2020 na Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Spolkovém domě Vlašim.

Mgr. Pavla Kovalská 

Odbor sociální a zdravotní

Inspirace mimo region

Pokouší se o Vás nuda, sotva zaslechnete slovo muzeum? Tak to jste ještě nenavštívili Illusion Art Museum Prague (I AM 
PRAGUE). Je to první české muzeum zaměřené na iluzi a triky v umění. Muzeum se nachází na Staroměstském náměstí 
naproti orloji, v historickém domě U Červené lišky. Některé iluze se vztahují k významným událostem a osobnostem 
českých dějin.

Otevřeno je každý den od 10:00 do 20:00 hodin. Prohlídka zabere cca 45 minut. 

Iluzivní exponáty jsou vystaveny v sálech 1. a 2. patra.

Fotografování je povoleno.

https://www.iamprague.eu/cs
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Kde sídlí kancelář MAS Blaník

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

Mgr. Jitka Fialová jménem Spolkového domu Vlašim, předsedkyně spolku MAS Blaník,

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

Lucie Jeřábková, vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník, konzultace 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

Ing. Zuzana Hrdlicová, administrativní pracovník, konzultace PRV,

tel.: 735 046 027, e-mail: zuzana.hrdlicova@masblanik.cz

Bc. Lucie Lebedová, expert ESF,

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

Mgr. Anna Dufková, administrativní pracovník - strategie SCLLD,

tel.: 603 462 529, e-mail: anna.dufkova@masblanik.cz

Přijďte s námi konzultovat své nápady, plány a záměry!


