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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
 
dostává se k Vám první číslo našeho Newsletteru MAS Blaník v roce 2020. Plánovali jsme
jej vydat dříve, ale v souvislosti se situací ohledně epidemie covid-19, která nás všechny
v minulých měsících postihla, jsme se rozhodli vydání pozdržet. A věřím, že jsme dobře
udělali, neboť Vám dnes přinášíme Newsletter v „novém kabátě“. Po letech jsme se
rozhodli newsletter osvěžit, aby byl atraktivnější a  čtivější. Budeme rádi, když nám
pošlete zpětnou vazbu, abychom mohli náš newsletter i nadále vylepšovat.
   Jsem také ráda, že Vás mohu v  tomto slovu úvodem informovat, že 8. června byla
vyhlášena 3. výzva v rámci Programu rozvoje venkova s alokací přes 16 000 000 Kč.
Podrobnější informace naleznete na 2. a 3. straně newsletteru nebo našem webu
www.masblanik.cz.
     Pro rok 2020 pro nás však jednou z nejdůležitějších činností bude aktualizace stávající
strategie a příprava na nové dotační období 2021–2027. V  první fázi budeme
potřebovat vyjádření obcí, že schvalují realizaci Strategie MAS Blaník na svém území pro
dotační období 2021–2027. Věřím, že MAS Blaník dokázala, že její existence má smysl.
V  rámci svého území poskytla peníze na řadu zajímavých projektů, a tak jsem
přesvědčena, že budou vyjádření se schválenou realizací Strategie MAS Blaník ve všech
čtyřiceti čtyřech obcích pokrývajících naše území kladná. 
     Ovšem schválení realizace strategie jednotlivými obcemi bude jen první krok. V tomto
roce plánujeme sérii setkání, která nám pomohou zjistit, co bychom měli
v nadcházejícím dotačním období podpořit. Naším cílem je vytvořit takovou strategii,
která nebude psána od stolu v kanceláři, ale bude odrážet přání všech zainteresovaných
subjektů (obce, spolky, podnikatelé i obyvatelé) z území MAS Blaník. Proto sledujte naše
webové stránky či facebookový profil, čtěte náš newsletter a účastněte se setkání
jednotlivých zájmových pracovních skupin, kde doufáme, že zazní Vaše nápady, náměty
a představy, a zapojíte se tak do tvorby Strategie MAS Blaník pro období 2021–2027.
 

Příjemné čtení!
Mgr. Jitka Fialová
předsedkyně MAS Blaník, z.s.



 

 

IROP - Integrovaný regionální operační program
 

V  tomto operačním programu jsme vypsali 7 výzev z  oblastí bezpečnost dopravy, školství a vzdělávání a sociální
infrastruktura. Celková alokace činí 1 214  860 EUR. Veškeré finance jsou nyní zazávazkovány, tudíž v  tomto roce
neplánujeme vypisovat další výzvy. Pomáháme žadatelům vyplňovat žádosti o platbu a zprávy o realizaci projektů. 
 
ESF - Evrospký sociální fond
 

V  Evropském sociálním fondu jsme vypsali 6 výzev s  celkovou alokací 1 014 986,12 EUR. Poslední vyhlášená výzva na
veškerou zbylou alokaci (13 871 413,75 Kč) byla určená na Hlídání dětí pracujícím rodičům. Z 5 podaných žádostí jedna
neprošla hodnocením Formálních náležitostí a přijatelnosti a zbylé 4 prošly celým procesem hodnocení s připomínkami a ze
strany MAS byly doporučeny k financování. Žadatelé v tuto chvíli čekají na podpis právního aktu a následně začnou realizovat
své projekty na pokračování provozu dětských skupin. Jako první začne od 1.7.2020 realizovat navazující projekt Diakonie
ČCE, kdy plynule naváže na ukončení prvního projektu provozu DS Anna. Další navazující projekty začnou obec Kondrac se
svým Kondrackým hlídáčkem a Montessori Vlašim s Jeslemi na Vorlině od 1.9.2020. Montessori Vlašim  začne svůj pokračující
projekt na provoz Školičky ve Spolkovém domě Vlašim od 1.12.2020.
     Všechny podpořené projekty s předchozích výzev ESF jsou v plné realizaci, výjimkou je pouze projekt Provoz komunitního
centra, který se nachází ve fázi podpisu právního aktu.
 
PRV - Program rozvoje venkova
 

8. června vyhlásila MAS Blaník již třetí výzvu z Programu rozvoje venkova. Mezi pět oblastí, tzv. „fichí“, ve kterých je možné
podávat žádosti o dotaci, patří zemědělská prvovýroba, výroba zemědělských produktů, nezemědělské podnikání, budování
stezek v lesích a rozvoj infrastruktury v obcích.  Celková alokace výzvy činí 16 426 938 Kč.
 

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře od 22. 6. do 7. 8. 2020. Zájemci mohou průběžně
konzultovat své projektové záměry s  kanceláří MAS Blaník. Žadatelům doporučujeme navštívit jeden z vypsaných
seminářů pro žadatele, a to buď ve Vlašimi, nebo tentokrát nově i v Čechticích. Podrobný přehled termínů a náplně
jednotlivých seminářů najdete v rámečku níže.
 
 
 

Co děláme v MAS
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Novinkou je v  letošní výzvě PRV samostatná
oblast podpory pro spolky a obce, zaměřená
na rozvoj infrastruktury v  obcích ve
venkovských oblastech. V  této nové fichi
s názvem Na venkově to ŽIJE bude letos poprvé
možno žádat o podporu pro projekty na
rekonstrukci a vybavení mateřských a
základních škol, hasičských zbrojnic, veřejných
prostranství a kulturních a spolkových zařízení
včetně knihoven  v obcích na území MAS.
 

Podrobný přehled podporovaných aktivit
najdete v přehledné grafice na následující
stránce. Kompletní znění výzvy spolu se
všemi potřebnými dokumenty a dalšími
informacemi naleznete také na webových
stránkách www.masblanik.cz. 
 

https://www.masblanik.cz/vyzva-c-3-program-rozvoje-venkova/
https://www.masblanik.cz/vyzva-c-3-program-rozvoje-venkova/
http://www.masblanik.cz/
https://www.masblanik.cz/strategie-2014-2020/strategie/prv/
https://www.masblanik.cz/strategie-2014-2020/strategie/prv/




 

 

 
 

4. 3. 2020 proběhlo ve Spolkovém domě Vlašim setkání poskytovatelů sociálních služeb na území MAS Blaník. Předsedkyně MAS
Blaník Mgr. Jitka Fialová uvedla: „Je dobré mít povědomí o možnostech sociální pomoci na našem území. Mnoho lidí se o to
začíná zajímat až ve chvíli, kdy se ocitnou v nepříznivých či tíživých životních podmínkách. Proto je dobré vědět, na koho se
v takových náročných životních situacích obrátit.“
Setkání proběhlo v rámci realizace projektu Podpora činnosti MAS Blaník a ve spolupráci s Odborem sociálním a zdravotním
Městského úřadu Vlašim. Představilo se celkem 16 poskytovatelů sociálních služeb - Diakonie ČCE – středisko Vlašim; Charita
Vlašim; Domov ve Vlašimi; Pečovatelská služba okresu Benešov; Magdaléna, o.p.s.; TŘI, o.p.s.; Probační a mediační služba
Benešov; Raná péče Tloskov; Centrum na podporu integrace cizinců – pracoviště Benešov; Rozum a cit z.s; Cesta integrace -
Občanská poradna; Rytmus Střední Čechy o.p.s; Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice; Cerpos; Středisko Na Sioně
– oblastní charita Kutná Hora; Ruah o.p.s.
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Představení sociálních služeb na
území MAS Blaník
 

 

Tvoříme strategii rozvoje sociálních
služeb na roky 2021-27. Zapojte se!
 

 

MAS Blaník ve spolupráci s Odborem sociálním a zdravotním Městského úřadu Vlašim zahájilo tvorbu nového Plánu
sociálních služeb  pro území MAS Blaník, respektive ORP Vlašim.  Plán se stane součástí Strategie rozvoje území MAS
Blaník na roky 2021-27.  Plán bude podstatným podkladem pro směřování rozvoje i financování sociálních služeb na
našem území. Je proto důležité, aby vycházel z reálných potřeb a zkušeností lidí, kteří tu žijí. Žádáme proto všechny, kdo
mají k tomuto tématu co říct, o spolupráci. 
     V první fázi vás prosíme o vyplnění online dotazníku zde na www.masblanik.cz. Sesbírané odpovědi budou důležitým
podkladem  analýzy současného stavu poskytování sociálních služeb.  Dotazník vyplňte pokud možno tady a teď. 
     V druhé fázi budeme pracovat v otevřených pracovních skupinách, kde proběhnou SWOT analýzy a definování hlavních
cílů a opatření v rozvoji sociálních služeb v budoucím programovém období.  Pracovní skupiny se budou scházet v září a
říjnu 2020, první termíny najdete v letáku na následující straně.
     Prosíme vás také o šíření informace o možnosti zapojit se do tvorby nové strategie sociálních služeb, sdílením odkazu na
web, facebook, případně sdílení letáku včetně možnosti jeho fyzického vyvěšení. V případě zájmu o podrobnější informace
kontaktujte Lucii Lebedovou z MAS Blaník na lucie.lebedova@masblanik.cz nebo tel: 735 046 027. 

https://www.masblanik.cz/strategie-socialnich-sluzeb-2021-27/
https://www.masblanik.cz/strategie-socialnich-sluzeb-2021-27/
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Obce PRO

Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem
každé obce. Jedná se o hlavní nástroj řízení jejího rozvoje, který
vzniká na základě poznání situace v  obci se zapojením jejích
občanů i dalších subjektů. Program rozvoje obce by měl
zachycovat hlavní problémy a předpoklady jejího dalšího
rozvoje a formulovat možná řešení. Strategické plánování mimo
jiné napomáhá efektivnímu využívání finančních zdrojů, ať už se
jedná o rozpočet obce, či dotační prostředky. Řada dotačních
titulů aktuálně požaduje oporu projektových záměrů právě ve
strategickém dokumentu obce a dá se předpokládat, že ani
v  dalším dotačním období tomu nebude jinak. Zpracovaný
strategický dokument obce je rovněž podmínkou pro
projektové žádosti podané do Fiche č. VI Na venkově to ŽIJE ve
3. výzvě PRV plánované na jaro 2020.
 
Pro snadnější tvorbu programu rozvoje obce je na
www.obcepro.cz k  dispozici aplikace pro tvorbu dokumentu
včetně šablon.
 
Kancelář MAS Blaník je obcím při  tvorbě Programu rozvoje
obce, a to zejména při zpracování strategické části, k dispozici
ke konzultacím.
 
Mgr. Anna Dufková
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Foto: Jana Kozlová

Přidružené členství v Krajské síti
Národní sítě MAS
MAS Blaník je nově přidruženým členem Krajské sítě NS MAS ČR. Podat přihlášku k
členství v Krajské síti schválila Členská schůze dne 9. 6. 2020. Členský příspěvek
přidruženého členství činí 1  500 Kč na rok. Výhodou je možnost podílet se na
aktivitách Krajské sítě a získávat podstatné informace pro budoucí činnost, které by
mohly být přínosem pro naše území.

Foto: Jana Kozlová



 

 

Podpora byla pouze na vznik dětské skupiny (úprava
prostor dle zákonných norem) nebo i na provoz?
Podpora byla jak na úpravu prostor, tak na provoz. Na provoz
byla spotřebována hlavní část příspěvku. Školné je tedy
financováno z  dotace, rodiče hradí náklady na stravování.
Svačinky zajišťujeme sami, pro obědy chodíme do Školní
jídelny Sídliště Vlašim.

Paní manažerko, co přesně u vás díky projektu vzniklo?
Vznikla dětská skupina v 1. patře azylového zařízení Dům pro
matku a dítě. Je tam herna, prostor pro převlékání a úschovu
oblečení, zázemí pro realizační tým projektu. Před zahájením
provozu byly nutné malé stavební úpravy, aby prostory
odpovídaly požadovaným normám. Dále bylo nakoupeno a
nainstalováno veškeré zařízení pro provoz.
 
Kdy jste zahájili provoz?
Provoz byl zahájen 1. 9. 2018. Letos v  červnu projekt končí.
Nicméně věříme, že získáme další dotaci a provoz bude
pokračovat. Fungujeme i přes letní prázdniny.
 
Máte plně obsazeno?
Ano. Okamžitá kapacita je 6 dětí. Zapsáno máme 11 dětí,
které chodí nárazově, když se uvolní kapacita. Všechny děti
jsou z  Vlašimi a okolí, v  současné době zde nemáme žádné
dítě, které by přímo v Domě pro matku a dítě žilo. Přijímáme
děti od 2 let věku, žádosti máme už i na příští školní rok.
Provozní doba je od 6–18 hodin, což rodičům velmi vyhovuje.
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Foto: Ivana  Kožíšková

Foto: Ivana  Kožíšková

Dětská skupina ANNA
Projekty realizované díky podpoře MAS Blaník

V  říjnu 2017 vyhlásila MAS Blaník dotační výzvu na Hlídání dětí pracujícím rodičům. Přijali jsme žádost od Diakonie ČCE na
podporu projektu „Vybudování a provoz Dětské skupiny ANNA“, který úspěšně prošel hodnocením na MAS a následně byl
finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 2 119 650 Kč. Spoluúčast je nulová.
 
Dětskou skupinu ANNA otevřela Diakonie ČCE ve Vlašimi v září 2018 a od té doby zajišťuje rodičům, žijícím v regionu MAS Blaník,
hlídání dětí takovým způsobem, aby sami mohli docházet do zaměstnání nebo si aktivně zaměstnání hledat, případně aby mohli
využít nabídek úřadu práce. O děti pečují kvalifikované pečující osoby. Více o Anně najdete na www.diakonie-stred.cz/nase-
sluzby/detska-skupina-anna.
 
                                                                                             z DIakonie ČCE, manažerkou odpovědnou za realizaci projektu Dětská skupina ANNA:
 

 
 
Museli jste řešit nějaké problémy při
realizaci?
Naštěstí jen  běžné. Nemáme problémy
s  realizací. Kapacita dětské skupiny je
naplněna a indikátory plníme.
 
Jak vám děti ve skupince prospívají?
Dětská skupina funguje velmi dobře a
děti i rodiče jsou zde spokojení. Péče o
děti je zde zaměřena na individuální
zajištění potřeb dětí, na rozvoj jejich
schopností, hygienických a kulturních
návyků. Děti se učí pobytu v  kolektivu,
vzájemnému respektu a spolupráci. 

Rozhovor s Ivanou Kožíškovou

https://www.diakonie-stred.cz/nase-sluzby/detska-skupina-anna/


 

 

Obec Slověnice
Představení obce území MAS Blaník

Obec Slověnice se nachází ve Středočeském kraji, okrese
Benešov, přibližně 9 km od města Vlašim a 4 km od města
Divišov. Žije zde 37 obyvatel, čímž se řadí mezi obce
s  nejmenším počtem obyvatel na území MAS Blaník. V  obci
naleznete kapli, Slověnický mlýn, dětské hřiště, hasičárnu nebo
pomník z roku 1945. Více na www.slovenice.cz. 

Pořádáte nějaké pravidelné akce pro Vaše obyvatele?
Každých 14 dní tu máme “babinec”. To je taková zaběhlá
tradice, kde se obyvatelé rádi schází. Velkou akci míváme v
létě, je to takové rozloučení s létem - s chalupáři. Ve
Slověnicích je pouze 13 trvale obydlených domů. Ostatní
nemovitosti jsou využívané pouze chalupářsky. Ještě
pořádáme svatováclavkou pouť- místní kaple je zasvěcena sv.
Václavovi. Tato kaple je z roku 1924, za 4 roky budeme slavit
100leté výročí.
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Foto: Nikola Podroužková

Pane starosto, jak dlouho ve Slověnicích žijete?
Žiji zde od narození.
 
Jak dlouho se aktivně podílíte na veřejném životě ve Vaší
obci?
Začínal jsem jako místostarosta a nyní jsem už třetí volební
období starostou. 
 
Co považujete za silné stránky Vaší obce?
Nejsilnější stránkou naší obce je pospolitost místních lidí.
Napříč tomu, že tu žije velmi málo obyvatel a věkový průměr
je dost vysoko, občané jsou velmi aktivní a zajímají se o
místní dění. Bez toho by to vlasně ani nešlo.
 
Kde mají místní obyvatelé možnost se sdružovat?
Máme tu klubovnu hasičů, dětské hřiště.

Foto: Nikola Podroužková

Rozhovor se starostou Slověnic 
Davidem Lažanem:

https://www.slovenice.cz/


Pane starosto, pokud byste měl pro svou obec k
dispozici 10 milionů Kč, na co byste je použil?
Koncem loňského roku se nám podařilo opravit hlavní
komunikaci. Finance bych tedy využil na dodělání
komunikace až k chatám. Naším hlavním problémem je ale
napadení lesů kůrovcem. Zde budou do budoucna potřeba
velké investice. Naše obecní lesy jsou velmi rozsáhlé.
Dopravní obslužnost je zde dostačující, jelikož jsme na trase
Divišov - Vlašim - Benešov. V dopravě investice tedy nejsou
potřeba. Možná bych peníze ještě využil pro vybudování
hloubkové kanalizace, protože na vypažení současné
kanalizace by to asi nestačilo. 
 

Kalendář akcí na území MAS Blaník

 

11. 06. – 30. 08. 2020  ............... 
 
04. 07. 2020  ................................
10. 07. – 27. 08. 2020 ................
 
29. 08. 2020 od 9 h.  ..................
30. 08. 2020 od 14 h. .................
19. 09. 2020 od 14 h. ..................
28. 09. 2020   ................................

Foto: Nikola Podroužková
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Zámek Růžkovy Lhotice Čechtice, Výstava Cesty za
japonským textilem
Zámek Vlašim, Výstava vozů Rolls-Royce a Bentley
Zámek a park Vlašim, Výstava děl pražských
výtvarných umělců
Para ZOO Vlašim, Rozloučení s prázdninami
Spolkový dům Vlašim, Melounová slavnost
Podblanická galerie Vlašim, Podblanický plenér
Para ZOO Vlašim, Šiškovaná s veverkou Čiperkou

Dotace a granty na rozvoj regionů

 

Dokážeme víc  
 
 

Podpora regionů 
na rok 2020
 
ČSOB pomáhá 
regionům
 
Výsadba stromů
a alejí 

Grantový program České spořitelny a Nadace Via. Na změnu
místa, kde žijete, získejte grant až 100.000 Kč.
 
Granty Nadace ČEZ podporují regionální obecně prospěšné
projekty bez omezené výše příspěvků.
 
 

ČSOB vyhlásí v září druhé kolo pro podporu menších
regionálních projektů ve výši 50.000 Kč.
 
Granty na lokální výsadby stromů a alejí dávají např. Nadace
partnerství ve výzvě Sázíme budoucnost nebo Nadace ČEZ ve
výzvě Stromy pro rok 2020.

https://www.dokazemevic.cz/
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
https://www.csobpomaharegionum.cz/
https://www.csobpomaharegionum.cz/
https://www.csobpomaharegionum.cz/
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Vysadby-stromu-2020-Sazime-budoucnost
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html
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Poutní cesta Blaník-Říp
 aneb „Poznej českou zemi a sám sebe“

 Na podzim 2019 otevřel spolek Cesta Česka ve spolupráci s Klubem českých turistů
(KČT) novou poutní cestu. Poutní cesta Blaník-Říp propojuje dva bájné vrcholy
v České republice a měří necelých 190 kilometrů. Putování začíná v Louňovicích pod
Blaníkem, pokračuje převážně po vyznačených turistických cestách a končí na hoře
Říp pod rotundou svatého Jiří. Závěrečný úsek trasy vede na Říp z  obce Ctiněves,
tedy   z místa, kde spolek každý rok v  květnu pořádá též Pouť Českého Anděla.
Letošní ročník této akce, která je vhodná i pro rodiny s  dětmi, se ve Ctiněvsi pod
Řípem koná v  sobotu 23. května. Mezi hlavní místa na trase patří například hora
Blaník, Český Šternberk, Sázava, Kouřim, Sadská, Stará Boleslav, Mělník a Říp.
Lze říci, že putování je nadstavbou pěší turistiky, jež má u nás dlouhou a silnou
tradici. Během putování poznává člověk nová místa a potkává zajímavé lidi,
především však může v  klidu a nerušeně rozjímat. Poutní cesta Blaník–Říp nabízí
jednak poznávání přírody a historických míst středních Čech, ale také poznávání
sebe sama. Každá ze sedmi etap nese samostatné téma k  zamyšlení, s otázkami,
které si lidé kladou v  každé době nezávisle na svém vyznání či kultuře. Poutník si
také uvědomuje propojení krajiny a lidských děl, vnímá kontrast mezi přírodou a
městem. 
Před samotnou cestou si může poutník zakoupit mapu celé trasy a Poutníkův deník
pro zapisování poznatků a prožitků z putování. Podél trasy na rozcestnících KČT je
52 tabulek s QR kódy odkazujícími na webové stránky projektu. Tyto stránky budou
v plně funkční verzi spuštěny během března 2020, ale již nyní zde poutník nalezne
základní informace o putování a o tom, kde pořídit materiály.
Jaro se blíží a s  ním čas výletů do přírody. Putování z  Blaníku na Říp je určitě
zajímavou výzvou ať již na jedno dlouhé putování, nebo na několik víkendových
výprav. Případným poutníkům nezbývá než popřát šťastnou cestu.
 
www.cestaceska.cz, facebook.com/cestaceska/  
 
RNDr. Jindřich Chmelař, PhD.
Předseda spolku Cesta Česka
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Foto: Jindřích Chmelař Foto: Jindřích Chmelař 

Zdroj: Česká cesta 

https://www.cestaceska.cz/
https://www.facebook.com/cestaceska/
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                                                                                                  se  sešla 9.6.2020 a bezpochyby nejdůležitějším bodem byla  volba nového složení
všech orgánů MAS, které vám  níže představujeme.   Na navazujícím jednání Výboru MAS byl ve funkci předsedy MAS Blaník
znovu zvolen Spolkový dům Vlašim zastoupený Jitkou Fialovou, místopředsedy byli zvoleni  Mikroregion Český smaragd
zastoupený Janem Balšánkem a městys  Louňovice pod Blaníkem zastoupený Václavem Fejtkem. 

Členská schůze MAS Blaník

                                       Ve funkci člena Výboru se rozhodla nepokračovat Mgr. Renata Vondráková, která MAS Blaník před lety
založila a byla její dlouholetou předsedkyní. Rádi bychom jí touto cestou poděkovali za její práci a všechno úsilí, které při vzniku
i fungování MAS vynaložila. Zároveň řady Výboru opustil i místopředseda Pavel Duda. I jemu patří poděkování za dlouholeté
vykonávání této funkce a za ochotu k zastupování bývalé předsedkyně  
Mgr. Renaty Vondrákové na mateřské dovolené. 
Oběma přejeme do jejich dalších aktivit mnoho úspěchů.

Poděkování: 



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

 
Mgr. Jitka Fialová, předsedkyně spolku MAS a animační pracovník OP VVV,      
tel. 737 505 605, e-mail: info@masblanik.cz
 
Mgr. Tomáš Kramár, vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník, 
tel. 724 207 527,  e-mail: kancelar@masblanik.cz
 
Mgr. Nikola Podroužková, expert IROP,
tel.: 728 655 063, e-mail: nikola.podrouzkova@masblanik.cz
 
Mgr. Hana Bohatová, expert PRV,
tel.: 722 901 927, e-mail: hana.bohatova@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

Vydává MAS Blaník, z. s. Adresa: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01, www.masblanik.cz. Redakce Newsletteru: kancelář MAS Blaník, e-mail:
kancelar@masblanik.cz, tel. 703 355 807
MAS Blaník je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového sektoru, které připravuje a
realizuje strategii rozvoje území obcí okolo bájné hory Blaník.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. 09. 2020 
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Foto: Jana Kozlová Foto: Nikola Podroužková 

Jsme tupro vás!


