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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
 
po letních prázdninách Vám přinášíme další číslo našeho Newsletteru.
 
V MAS Blaník jsme v letních měsících kromě 3. výzvy v rámci Programu rozvoje venkova
intenzivně pracovali na podkladech pro podání žádosti o tzv. standardizaci MAS, kterou
musí místní akční skupiny projít, aby mohly i v novém programovém období 2021–2027
vypisovat výzvy v  různých operačních programech. Na začátku září jsme žádost o
standardizaci MAS podali a věřím, že již brzy obdržíme kladné vyjádření ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj. Jsem ráda, že se všechny obce, které  souhlasily s
realizací strategie na svém území pro období 2014-2020, rozhodly i nadále setrvat na
našem území a podpořit novou strategii. Děkujeme za důvěru.
Co nás však v nejbližších měsících čeká, je práce na nové Strategii MAS Blaník pro
programové období 2021–2027. Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jsme již obdrželi
instrukce, jak má nová strategie vypadat a jaké má obsahovat náležitosti. V tomto
okamžiku ladíme poslední detaily a v brzké době zveřejníme pozvánky s termíny na
pracovní skupiny pro jednotlivé zájmové oblasti, kterými jsou rozvoj obcí, výchova a
vzdělávání, kulturní, spolková a zájmová činnost, cestovní ruch, sociální služby a
potenciál krajiny.  Pokud budete mít zájem se jakékoli pracovní skupiny zúčastnit,
budeme velmi rádi. Pracovní skupiny jsou určeny pro širokou veřejnost a všechny
nápady a podněty jsou vítány.  
Doufám, že nám současná epidemie onemocnění covid 19 jednání pracovních skupin
příliš neomezí a budou moci proběhnout v rámci nařízených pravidel běžná komunitní
setkání, protože psát strategii od stolu by
nemělo smysl.

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



IROP: Chystáme výzvu na rok 2021
V tomto operačním programu bylo vypsáno celkem 7 výzev v oblastech bezpečnost dopravy, sociální infrastruktura a školství
a vzdělávání. Celková alokace nebyla zcela vyčerpána, tudíž budeme v roce 2021 vypisovat další výzvu. Členská schůze MAS
Blaník na podzim t.r. rozhodne, do jaké oblasti budou dotace směřovat. Pokud máte nějaké projektové nápady a záměry,
kancelář MAS je s Vámi ráda zkonzultuje.
 
ESF: Startují poslední projekty
Poslední vyhlášená výzva na veškerou zbylou alokaci z ESF (13 871 413,75 CZK) byla určena na Hlídání dětí pracujícím
rodičům. Z pěti podaných žádostí prošly úspěšně hodnocením čtyři, všechny na pokračování provozu dětských skupin.
Jako první začala svůj navazující projekt realizovat Diakonie ČCE od 1. 7. 2020 provozem Dětské skupiny Anna. Od září 2020
navázaly obec Kondrac se svým Kondrackým hlídáčkem a Montessori Vlašim s  Jeslemi na Vorlině. Montessori Vlašim pak
ještě 1. 12. 2020 začne svůj pokračující projekt na provoz Školičky ve Spolkovém domě Vlašim. V Evropském sociálním fondu
vypsala MAS Blaník dosud 6 výzev s celkovou alokací přes 25 miliónů korun. Všechny podpořené projekty z předešlých výzev
jsou v plné realizaci, výjimkou je pouze projekt Provoz komunitního centra, který se nachází ve fázi podpisu právního aktu.
 
PRV: Hodnotíme rekordních 33 žádostí o dotaci  a připravujeme 4. výzvu
V Programu rozvoje venkova bylo ve 3. výzvě MAS, která probíhala od 8. června do 7. srpna, přijato celkem 33 žádostí
předložených v pěti vypsaných fichích - oblastech podpory (viz tabulka Seznam přijatých žádostí). Největší zájem byl o nově
přidanou Fichi č. 6: Na venkově to ŽIJE, ve které jsme přijali 15 žádostí o dotaci od žadatelů z řad obcí a spolků. Dalších 13
žádostí bylo předloženo ve fichi č. 1: ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov, zaměřené na podporu zemědělských podnikatelů. 
K 18. 9. byla na MAS dokončena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti všech žádostí. 23.9. a 30.9. zasedala
Výběrová komise a  schválila bodové hodnocení projektů. Dne 9.10. bude zasedat Výbor MAS, který provede závěrečný výběr
projektů k podpoře. Seznam vybraných projektů bude zveřejněn na webových stránkách www.masblanik.cz v první polovině
října.
Vzhledem k tomu, že nedošlo k vyčerpání finančních alokací v jednotlivých fichích, budeme vypisovat další výzvu začátkem
příštího roku. Podzimní členská schůze bude rozhodovat o tom, které fiche a s jakou alokací budeme vypisovat.

Co děláme v MAS
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3. výzva PRV:
Seznam přijatých žádostí
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Spolu-tvoříme 
Strategii rozvoje území MAS Blaník
na 2021-2027

ROZVOJ OBCÍ
CESTOVNÍ RUCH
KULTURA,SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST
POTENCIÁL KRAJINY (zemědělství a ochrana přírody)
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Místní akční skupina Blaník otevírá tematické pracovní skupiny pro aktualizaci strategie rozvoje území MAS Blaník na
roky 2021 až 2027. Toto území se téměř překrývá s ORP Vlašim a každý obyvatel tohoto území nebo podnikatel či
organizace zde působící má možnost podobu strategie ovlivnit. MAS Blaník vznikla právě proto, aby směr a priority rozvoje
našeho území určovali lidé, kteří tu žijí a pracují, místo úředníků na kraji či ministerstvech. Při tvorbě strategie budeme
mapovat nedostatky a problémy v našem území a navrhovat opatření k jejich vyřešení. Na základě této strategie pak
mohou plynout evropské dotace do našeho regionu. 

Pracovní skupiny jsou tematicky rozděleny takto:
 

Setkání jednotlivých pracovních skupin budou probíhat na podzim tohoto roku. Termíny budou zveřejněny na
www.masblanik.cz. Pokud chcete být informováni přímo a ihned, napište na kancelar@masblanik.cz, o jaké téma máte
zájem, případně volejte na tel: 703 355 807. Nová strategie rozvoje našeho území bude sloužit jako podklad pro získávání
široké škály dotací z Evropské unie v příštím programovém období 2021 až 2027. MAS Blaník bude v tomto novém období
mnohem výrazněji než dosud pomáhat místním lidem, spolkům i podnikům dosáhnout na dotace. Ačkoli zatím nejsou
přesně schválené oblasti, které budeme moct v budoucnu finančně podpořit, záběr bude nejspíš širší, než je tomu v
současné době. 
 

JAKÝM SMĚREM SE BUDE NÁŠ REGION UBÍRAT?
Ve spolkové činnosti a kultuře bude podpora nadále směřovat do vybavení a rekonstrukcí, stejně jako u mateřských škol. U
základních škol budou investice vázány na odborné učebny. Finance budou dále k dispozici na místní i kulturní památky,
muzea a knihovny. Podporu získají revitalizace veřejných prostranství, prvky zvyšující bezpečnost v dopravě (chodníky,
semafory, přechody, retardéry…), infrastruktura pro cyklistiku a pro udržitelný cestovní ruch. Konkrétní návrhy, co je kde
potřeba vybudovat či opravit, bychom nejraději slyšeli od vás. V Programu rozvoje venkova samozřejmě zůstane podpora
menších a středních zemědělců, producentů zemědělských výrobků, ale i nezemědělských podnikatelů. Čím dál častěji
budeme v souvislosti s rozvojem venkova také slýchat o digitalizaci, inovacích a chytrém venkovu. Zároveň bude vzrůstat
důležitost místních trhů a podpora lokální spotřeby lokálních produktů.  Vzhledem k trendu stárnutí obyvatelstva
potřebujeme zajistit dostupné a kvalitní služby pro seniory, potřebujeme ale také udělat venkov atraktivní pro mladé
rodiny, pro moderní způsob života a pro práci odpovídající trendům 21. století.  Pokud chcete být u toho, jak se tvoří
budoucnost našeho regionu, nebo už máte nějaké konkrétní návrhy a opatření na zlepšení, zapojte se do činnosti
pracovních skupin. 
 

ZAPOJTE SE
do pracovních

skupin



Spolu-tvoříme Strategii rozvoje
území MAS Blaník na 2021-2027:
sociální služby
SKUPINA NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB UŽ JE V PLNÉM PROUDU

Během léta jsme pomocí dotazníkového šetření zjišťovali mezi obyvateli našeho území, jaké sociální služby jsou na našem
území využívány, jak jsou uživatelé spokojeni s jejich kvalitou a jaké sociální služby nám tu chybí. Z více než 150 vyplněných
dotazníků vyplynulo, že mezi nejčastější potřeby patří vybudování denního stacionáře pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, bytová problematika a doprava seniorů k lékaři či na nákup.
Děkujeme za vyplnění dotazníků, informace z nich používáme na pracovních skupinách jako návrhy konkrétních opatření
do nové strategie.  

Během září se již sešly dvě pracovní skupiny pro oblast sociálních služeb. Obsahem setkání byla aktualizace SWOT analýzy
území MAS Blaník, vyhodnocení minulého plánu sociálních služeb a tvorba podnětů pro jednotlivá budoucí opatření. Při
příštím setkání probereme všechny podněty a dáme jim konkrétní podobu, jak by měly vypadat v  nové strategii rozvoje
sociálních služeb.  Pokud se chcete zúčastnit jednání pracovní skupiny, napište na lucie.lebedova@masblanik.cz 

POZOR: Setkání Pracovní skupiny pro sociální služby avizované na 7. 10. 2020.je ZRUŠENO z důvodu nařízení Vlády ČR
omezujících počet osob.
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Jak ekofarmě z Kamberku
pomohla dotace z PRV

Malou ekofarmu z Kamberku naleznete pod názvem společnosti
 AGRO BIO PRO s.r.o., která se stala úspěšným žadatelem
 o dotaci v 1. výzvě MAS Blaník z Programu rozvoje venkova
v roce 2018. Nejen o projektu „Investice do mechanizace“ jsme mluvili
s panem Davidem Šedivým, majitelem ekofarmy.

Čím se Vaše farma zabývá?
Jsem malá ekofarma, přestože podnikám jako s.r.o., jsem jediným 
zaměstnancem. Farma se zabývá hlavně chovem skotu plemene 
highland - skotský náhorní skot. Jedná se odolné plemeno, 
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které nebylo ovlivněno šlechtěním, a tak si zachovává přirozené vlastnosti zvířat. Mám kolem 20 krav základního stáda a k nim
plemenného býka. Na farmě zůstávají také mladá zvířata a býci ve výkrmu, takže celkový počet zvířat se pohybuje kolem 40 ks.
Všechna zvířata zůstávají pohromadě ve stádě, telata vyrůstají vedle svojí matky. Zvířata jsou celoročně na pastvě, nejsou
omezována v pohybu. V zimním období jsou krmena senem nebo senáží. Na pozemcích pěstuji převážně plodiny určené ke krmení
zvířat, příležitostně nějaké obilí – letos například nahý oves pro potravinářské využití.
 
Co přesně bylo předmětem dotace?
Předmětem dotace byla modernizace ekofarmy. Díky nákupu nové mechanizace, sloužící hlavně k sušení sena (obraceč a shrnovač
píce) a k dopravě (návěs za traktor a přepravník na balíky), došlo k celkovému zvýšení výkonnosti práce na farmě. Dotace mě
hodně posunula dopředu v rychlosti a efektivitě prací souvisejících s přípravou krmiva pro zvířata.
 
V čem Vám pořízení nových strojů zefektivní práci?
Práce související se sklizní píce (sekání, obracení, nahrabování, doprava) jsme si zajišťovali vlastní technikou, na lisování jsme
využívali externí dodavatele. Technika používaná k sušení sena byla stará, často poruchová a svým záběrem nedostačující.
Nákupem nového obraceče a nahrabovače došlo k zefektivnění sušení sena a snížení produkce odpadů – ve větší míře využíváme
balíky sena na místo senáže. Dopravní technika (návěs za traktor a přepravník balíků) slouží hlavně k dopravě na farmě. Nákupem
těchto strojů došlo k celkovému zvýšení výkonnosti naší ekofarmy. Přeprava materiálu moderní a kapacitnější dopravní technikou
vede mimo jiné ke snížení spotřeby nafty, a tím i ke snížení produkce výfukových plynů znečišťujících ovzduší. 
 
Jaká byla výše dotace a míra spoluúčasti?
Celkové výdaje byly cca 830 000 Kč, moje spoluúčast 40 %.

Musel jste řešit nějaké problémy při realizaci?
Samozřejmě není jednoduché  zajistit finanční zdroje pro financování projektu. Žadatel musí celou částku nejprve zaplatit ze svého
a teprve po vyúčtování a kontrole je mu částka dotace zaslána na účet. Na to jsem musel využít bankovní úvěr. Po technické
stránce byl malý problém s jedním ze strojů, který se ale podařilo dobře zvládnout a vyřešit.

Foto: Jana Kozlová

Projekty realizované díky podpoře 
MAS Blaník

Foto: David Šedivý



Jak zvládáte administrativu kolem dotace?
Dotace poskytované Státním zemědělským intervenčním fondem a rozdělované prostřednictvím Místních akčních skupin mají
svoje specifická pravidla. V minulosti jsem působil v jiné MAS jako člen výběrově komise, a tak s nimi mám zkušenosti. V případě
mojí žádosti mi hodně pomohly vzdělávací aktivity MAS Blaník, pořádané pro žadatele, a samozřejmě profesionální a vstřícný
postoj pracovníků MAS Blaník v případě zodpovídání dotazů v souvislosti s projektem.

Co Vás vedlo k založení ekofarmy?
Snažím se dívat kolem sebe a do budoucna. Ekologický způsob hospodaření považuji za správný. „Klasický“ konvenční způsob
hospodaření je po finanční stránce pro hospodáře samozřejmě mnohem efektivnější, ale následky neseme všichni. Nejvíce je to
asi vidět na (ne)kvalitě konvenčně obhospodařované půdy, na její schopnosti (ne)vsáknout a (ne)propustit a (ne)zadržet vodu. S
tím souvisí na jedné straně rychlé povodně a celkový úbytek vody v krajině, vysychající vodní toky a chybějící voda ve studních. A
diskuze o tom, jak na naše zdraví působí zbytky látek na ochranu rostlin v potravinách, byť v „zákonem“ povoleném množství, je
na samostatné téma. Proto hospodařím ekologicky, přestože nedosahuji stejných hospodářských a ekonomických výsledků jako
konvenční hospodáři. Věřím, že moje hospodaření je pro přírodu šetrnější a udržitelné i pro další generace. 

Kdo je odběratelem Vašich produktů a jaký je o ně zájem?
Část zvířat, většinou jalovice, prodávám do dalšího chovu. Na maso si sháním odběratele sám, pomáhá mi rodina. Nemám
vybudovanou infrastrukturu pro porážku a zpracování masa, a tak úzce spolupracuji s jatkami. Dovezu tam zvířata určená k
porážce, nechám maso uzrát a částečně rozbourat a následně zajistím jejich profesionální distribuci předem domluveným
zákazníkům. Zájem o maso je dostatečný – chovám skotský náhorní skot, který má specifické maso podobné zvěřině a už jsem si
našel svoje stálé odběratele.

Jakou máte vizi ekofarmy do budoucna?
Aktuálně hospodařím na cca 50 hektarech půdy, z větší části propachtované od vlastníků. Svým hospodařením jsem nenavázal na
hospodaření někoho z rodiny. Když jsem začínal, tak jsem neměl ani traktor nebo jinou techniku. Začínal jsem s ruční bubnovou
sekačkou a křovinořezem a postupně jsem ze zisků farmy a vlastních zdrojů začal pořizovat další stroje. V budoucnu bych chtěl
postupně vybudovat nějaké sklady na polní plodiny, například na obilí, na brambory, abych mohl více diverzifikovat výrobu.
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Ekologické zemědělství na území
MAS Blaník
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Subjekty mající aktivní registraci a činnosti s platným certifikátem na území MAS Blaník:

V celém okrese Benešov je aktuálně 62 certifikovaných ekologických zemědělců, z nich 10 na území MAS Blaník
(resp. ORP Vlašim). Těmto subjektům udělilo Ministerstvo zemědělství registraci podle zákona č. 242/2000 Sb., o
ekologickém zemědělství a kontrolní organizace jim na základě výsledku každoroční kontroly udělila certifikát na
konkrétní produkty.

* zdroj: Registr ekologických subjektů na www.eagri.cz



Ekologické zemědělství a
biopotraviny

CO JE CO?

evropské biologo,
 číselný kód kontrolní organizace (CZ-BIO-XXX),
 informaci o původu surovin, z nichž se skládá, 
v případě, že byla potravina vyprodukována v ČR, musí nést také české národní logo, tzv. biozebru.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (EZ) je moderní formou zemědělské výroby s historií sahající do začátku 20. století. Vychází z
osvědčených tradičních zemědělských postupů, ale pracuje i s nejmodernějšími vědeckými poznatky tak, aby bylo dosaženo
kvalitní a vysoké produkce pro výrobu kvalitních a nezávadných potravin, ovšem bez negativního dopadu na vodu, půdu a celou
přírodu. Ekozemědělství znamená zdravého člověka ve zdravé krajině. Zemědělec hospodařící v EZ nepoužívá průmyslová
hnojiva a agrochemii. Využívá pouze povolené účinné prostředky na přírodní bázi. Zvířatům v EZ jsou poskytnuty nadstandardní
podmínky, dostatek prostoru, přirozený růst bez hormonální stimulace, volná prostranství, kvalitní bio krmivo. Nejsou podávána
preventivně antibiotika, a když musí být použita, dodržují se dvojnásobné ochranné lhůty. Zásahy na zvířatech se smí provádět
pouze na odůvodněnou výjimku udělenou Ministerstvem zemědělství. 
Ekologické zemědělství (resp. ekologická produkce) je legislativně pevně ukotvený systém s přísně nastavenými a
kontrolovanými pravidly definovanými na národní i evropské úrovni. Každý ekologický zemědělec musí absolvovat pravidelnou
kontrolu plnění přísně daných podmínek. O registraci ekologických zemědělců, výjimkách a kontrolním systému EZ najdete
oficiální informace na webu eagri.cz zde.
   
BIOPOTRAVINY jsou certifikované potraviny pocházející ze surovin z ekologického zemědělství, bez umělých dochucovadel,
náhražek a barviv. Nákupem biopotravin tedy podporujeme ekologické zemědělství, a nákupem místních biopotravin
podporujeme zachování zdravé přírody v našem regionu. 
Každý výrobce, který produkuje výrobky, jež mají svůj původ v ekologickém zemědělství, a chce, aby nesly označení bio, musí
podepsat s jednou z kontrolních organizací smlouvu a podrobit se jejich pravidlům, nařízením a pravidelným i nepravidelným
kontrolám.  Certifikát je udělován na jeden rok a při nedodržení předpisů může být kdykoliv odebrán. Při kontrolách se klade
důraz hlavně na prostředí, ve kterém žijí hospodářská zvířata, čím jsou krmena a zda nejsou nějakým způsobem zanedbávána. U
plodin se prověřuje místo a způsob skladování a přítomnost nepovolených látek či toxických pesticidů. U výrobců se kontroluje
způsob výroby, složení a původ surovin, skladování i označení produktů. Abychom měli zaručené spolehlivé rozpoznání
biopotravin, je přesně stanoven způsob jejich označování. 

Každá potravina na českém trhu, která je uváděna slovy BIO, EKO či ORGANIC, musí nést na obalu následující informace:
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Foto: Nikola Podroužková

Biozebra pro ČR Biologo EU



Představení obce na území
MAS Blaník
Obec Ctiboř

Obec Ctiboř se nachází 3 km severovýchodně od města Vlašim. Žije zde 151 obyvatel. Součástí obce je i osada Hrádek, která je
oblíbeným poutím místem. Na návsi stojí malá kaplička sv. Jana a Pavla a pomník padlým v 1. světové válce. Za zmínku jistě stojí
i Kostel sv. Matouše. Obcí prochází cyklostezka č. 101 a 8175. Starostkou obce je paní Jindřiška Srbová.
www.obec-ctibor.cz 
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Paní starostko, jak dlouho ve Ctiboři žijete?
Žiji zde už 26 let.
 
Jak dlouho se aktivně podílíte na veřejném životě ve Vaší
obci?
Začínala jsem v roce 2004 jako místostarostka. Nyní jsem již
třetí volební období starostkou.
 
Co považujete za silné stránky Vaší obce?
Řekla bych, že naší silnou stránkou je to, že jsme malá obec.
Pokud se vyskytnou nějaké problémy, komunikace s občany
je zde jednodušší. Naší další silnou stránkou je poutní místo
Hrádek. Do Ctiboře mnoho návštěvníků nezavítá, ale na
Hrádek ano. Zde je kouzlo návštěvnosti. Měla bych zmínit i
naše dobrovolné hasiče. Všichni ve Ctiboři jsou hasiči a jako
spolek drží pohromadě.

Kde mají místní obyvatelé možnost se sdružovat?
Hlavním zázemím je hasičská klubovna. Nově máme pod
obcí, směrem na Hrádek, vybudované sportoviště na
nohejbal a fotbal. Pro děti zde máme dvě dětská hřiště. 
 
Pořádáte nějaké pravidelné akce pro Vaše obyvatele?
Napřesrok pořádáme Masopust, pouť, diskotéku a
heligonkáře. Dále zde pořádáme dětské dny, výlov rybníka,
1. adventní neděli společně zdobíme stromeček a poté se
vydáváme lampionovým průvodem na Hrádek. Za zmínku
stojí fotbalová a nohejbalová utkání a turnaj v ping-pongu. 

Pani starostko, pokud byste měla pro svou obec k
dispozici 10 milionů Kč, na co byste je použila?
V obci bychom potřebovali nový vodovod a kanalizaci, ale
zde by tyto miliony nestačily.  Proto bych je použila
na opravu a vybudování nových cest.
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Tipy na dotace a granty

Strana 12

NEWSLETTER 2/2020



Strana 13

KOVOZOO Staré Město je jedinečná kovová zoo, která vznikla v roce 2012 a nachází se v zajímavém a netradičním prostředí
zrekonstruovaného areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Cílem KOVOZOO je ukázat malým i
velkým návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i
nadále užitečné. Snahou je spojit ponaučení se zábavou a zážitky.  Zvířecí exponáty vytváří domácí kutilové, umělečtí kováři,
zaměstnanci i ředitelé jednotlivých firem holdingu REC Group, provozovatele kovové zoo. Speciální místo, kde dochází k
“rození”, léčení a regeneraci kovových zvířat, je porodnice KOVOZOO. Zde se setkávají tvůrci kovových zvířat (porodní asistenti)
a společně se oddávají kreativnímu tvoření a vaření (sváření :-)), kdy výsledkem je vždy něco výjimečného… ať už nový
přírůstek do KOVOZOO, tak okamžiky strávené společně s prima lidmi, jejichž srdce hoří pro stejnou věc a ruce se nebojí chopit
se práce, ať už je to ředitel nebo dělník.
KOVOZOO je jeden velký příběh skládající se z mnoha malých. Jsou to příběhy zvířat vyrobených ze starého, nepotřebného
železa a příběhy lidí, kteří „byli u toho“. Příběhy, které začaly, pokračují a vtáhnou Vás do děje. V KOVOZOO potkáte zvířata
všeho druhu, různých velikostí i vah. Přes 220 kusů zvířat ze všech kontinentů.
Založení KOVOZOO je v souladu s dlouhodobou vizí společnosti REC Group: „Být majákem ve světě recyklace a ekologické
osvěty.“ Otevřeno mají po celý rok. Další informace naleznete na webových stránkách www.kovozoo.cz.

Kalendář akcí na území MAS Blaník
10. 10. 2020 .........................................
17. 10. 2020 od 9 h.  ..........................
28. 10. 2020 od 10 h. .........................
27. 11. 2020 od 16 h. ..........................
25. 12. 2020 od 12 h.  .........................
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Zámek a park Vlašim, Noční běh vl. parkem
Spolkový dům Vlašim, Kurz první pomoci
ParaZOO Vlašim, Hmyzák - festival pro celou rodinu
Hvězdárna Vlašim, Noc vědců 
ParaZOO Vlašim, Vánoce se zvířátky

KOVOZOO – staré železo ožívá
novým příběhem
 Inspirace v regionu i mimo něj

Foto: kovozoo.cz Foto: Kovozoo.cz

Sledujte prosím informace organizátorů jednotlivých akcí ohledně konání  z důvodů vládních nařízení ke koronaviru.



První zářijovou sobotu se na stadionu u ZŠ Vorlina ve Vlašimi konala premiéra Vlašimského posvícenského běhu. Akci
nechyběly skvělé výkony sportovců, pohodové zázemí ani malé drama na trati. Všechno ale nakonec dopadlo na jedničku.
 
Díky za parádní akci, bylo to skvělé odpoledne zní jeden z facebookových komentářů. „Jsem ráda, že jsme se setkali s tak
pozitivními ohlasy. Musím upřímně přiznat, že příprava prvního ročníku nám dala docela zabrat. Byla to pro celý tým Charity
Vlašim premiérová zkušenost,“ říká ředitelka závodu Zuzana Klímová Vaňková. „Máme teď před sebou velkou výzvu, a to
rekonstrukci budovy pro komunitní centrum, které poskytne zázemí pro naše sociální služby a dále pro půjčovnu rehabilitačních
pomůcek, sklad potravin, místo vzájemné materiální pomoci a další aktivity pro širokou veřejnost. Výtěžek běhu je určen právě na
financování této rekonstrukce,“ uvedla ředitelka Charity Vlašim Daniela Laloučková.
 
První medaile pro děti 
Už kolem jedné hodiny odpoledne se na stadionu začali scházet první účastníci k prezentaci. Hlavně rodiče s dětmi a postupně i
závodníci delších běhů pro dospělé. „Jsem tady se sedmiletou vnučkou Viktorkou a moc se těšíme na její závod. Za chvíli běží dvě
stě padesát metrů, tak uvidíme,“ řekla jedna z návštěvnic, Jana Poucheová. Děti závodily v patnácti kategoriích a první tři vždy
čekaly diplomy, medaile i dárky od partnerů. „Všichni medailisté dostali ceny v ručně malovaných taškách, vyrobených našimi
klienty v klubu seniorů. Ti se s nadšením zapojili do přípravy závodu, stejně jako mnoho dalších dobrovolníků a všem jim za to
patří veliké poděkování,“ doplnila Daniela Laloučková. Pro všechny účastníky bylo připraveno malé občerstvení a diváci si mohli
pochutnat u stánků s pivem, limonádou, párky a plackami, kde obsluhovali dobrovolníci z Charity a Skautu Vlašim. Rozhodně
nejroztomilejším momentem byl závod tříletých dětí na 60 metrů v doprovodu rodičů. Atmosféra závodu přinesla i pár dětských
slz v cíli, ty se ale rychle rozplynuly třeba i díky zábavným dětských soutěžím v zázemí.  Zvláštní pozornosti se těšila štafeta s
ešusem, které se zúčastnili malí i velcí závodníci. Na domácí půdě zvítězil tým učitelů ZŠ Vorlina. 
 
Dospělí doběhli s žihadly
Pohodový běh na 4,5 km pro muže a ženy odstartoval v 16 hodin a první závodníci byli v cíli ještě před startem na hlavního,
devítikilometrového běhu. Ten slavnostně odstartoval starosta Vlašimi Luděk Jeništa.  „První závodníci na hlavní trati ještě
doběhli v pořádku, ale někteří závodníci z druhé poloviny z šedesáti už bohužel schytali pár žihadel od sršňů,“ popisuje Zuzana
Klímová Vaňková. „I když jsme trať před tím několikrát probíhali, značili a upravovali, nevěděli jsme o jejich hnízdě. A přeci jen
neustále otřesy od probíhajících závodníků je vyprovokovaly.“ 
Nejpostiženější závodník schytal deset žihadel a tak dostal 
ještě pár dalších bodnutí od přivolaných lékařů, aby zažehnali 
alergickou reakci. „Jsou to nečekané komplikace, na trati jsme
 ale měli dost dobrovolníků ze Skauta a ze školního parlamentu
 ZŠ Vorlina, takže nedošlo k žádné závažnější situaci a všichni to 
jako správní sportovci brali s nadhledem.“ 
 
Zdání klame
Ti, co se nedali zlákat sportem, ale spíš výbornými plackami 
a pivem, si možná o to víc užívali živou hudbu kapely Zdání 
klame. Tři muzikanti tak vtiskli celému odpoledni ještě 
příjemnější atmosféru. „Už bych šel domů, ale nemůžu, je fajn
 ty kluky poslouchat,“ řekl jeden z rodičů závodících dětí Pavel 
Procházka.
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První ročník Vlašimského
posvícenského běhu: 
smích, pot  a muzika
Text: Olga Procházková

Foto: Vít Švajcr



A co říkají celé akci vítězové? 
„Moc se mi líbila trať, navíc byla dobře značená a s dobrovolníky na rozcestích. Chválím i celou organizaci akce, je za tím vidět
spousta práce a nadšení. Mohla by z toho být pěkná tradice,“ doufá Andrea Adamcová.
„Byla to moc povedená akce, krásná trať, vyšlo i počasí. Super organizace. Taky je radost vidět závodit děti, je dobře, když se je
podaří namotivovat ke sportu, aby ho vnímaly jako součást života. Čím víc závodů, tím větší šance získat děti pro sport. A nemusí
z nich být nový Zátopek, hlavně, aby z toho měly radost. Takže bych rád pozval děti i dospělé na Běh zámeckým parkem, který se
bude konat 3. 10. ve Vlašimi,“ doplnil Ruda Jánošík.

  
  
  
 

 
 

 
  
Běžec Podblanicka
Vlašimský posvícenský běh je  součástí celoročního seriálu Běžec Podblanicka. Nyní je v seriálu 18 běhů a konají se například v
Benešově, Zruči nad Sázavou nebo Mladé  Vožici. Ve Vlašimi se běží celkem pět závodů ze seriálu: Zimní běh na Blaník,   Vlašimská
pětka na dráze, Vlašimský posvícenský běh, Běh zámeckým parkem a   Noční běh zámeckým parkem. Kompletní přehled závodů,
propozice, výsledky i  otogalerii z jednotlivých závodů najdete na www.bezecpodblanicka.cz.
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Výsledky:
Hlavní závod, 9 km, muži: 1. místo Rudolf Jánošík (Vlašim), čas 0:37:46,9; 2. místo: Peter Stolárik
(Benešovský běžecký klub), 0:38:26,9; 3. místo Petr Dubják (TJ Jiskra Zruč), 0:40:25,5.
Hlavní závod, 9 km, ženy: 1. místo Andrea Adamcová (Vlašim), 0:45:25,2; 2. místo: Jana Suchá,
0:46:10,5; 3. místo: Nikol Petrásková, 0:47:54,1 (obě TJ Jiskra Zruč). 
Pohodový běh, 4 km, muži: 1. místo Miroslav Foller (EFA Vlašim), 18:46,6; 2. místo Jiří Hergesell,
3. místo Martin Dušek.
Pohodový běh, 4 km, ženy: 1. místo Eva Dušková, 2. místo Lucie Vondrušková, 3. místo Jana Lukešová.
Kompletní výsledky, odkaz na video ze závodu a fotogalerii najdete na FB @posvicenskybeh nebo na stránce
komunitnicentrumvlasim.cz



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

Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek od 8 do 12 hod.
Po dohodě lze domluvit i jiný termín.

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

Mgr. Nikola Vostřáková, administrativní pracovník,
tel.: 728 655 063, e-mail: nikola.podrouzkova@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. 12. 2020 2/2020 - vychází v  říjnu2020
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Zastavte se u nás
probrat svůj

projektový záměr


