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Slovo úvodem

Vážené čtenářky a vážení čtenáři Newsletteru MAS Blaník,

rozhodli jsme se aktuální číslo věnovat právě proběhlým volbám v naší organizaci. Přinášíme vám tedy „volební speciál“, 
ve kterém najdete představení nově zvolených členů orgánů naší MAS. Došlo také ke změnám na pozici předsedy a 
místopředsedů a rovněž jedenáctičlenný Výbor má čtyři nové členy. Já sama píšu tento úvodník nově v roli předsedkyně 
MAS Blaník. Moje zvolení do funkce předsedkyně nepřináší revoluční změnu, protože celou dobu od založení MAS jsem 
vykonávala funkci místopředsedkyně. V nové roli mi jde tedy o kontinuitu a pokračování v úsilí, které jsme započali v 
minulém období. Nemění se naše hlavní cíle. Jde o dokončení strategie a podání žádosti o dotaci na ni, získání certifikátu 
standardizace, podpora spolupráce místních aktérů. Tyto menší cíle jsou ale jen prostředkem k tomu, abychom pomohli 
rozvíjet území, kde žijeme, které máme rádi, kde vychováváme děti a trávíme čas. V závěru úvodníku bych ráda přivítala 
všechny nově – i opakovaně - zvolené členy orgánů MAS Blaník a popřála nám všem hodně zajímavé (spolu)práce!

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková

předsedkyně MAS Blaník, z. s.

Aktuality

Letní čísla Newsletteru MAS Blaník vyjdou 14. 7., 11. 8. a 1. 9. Poté už budou čísla vycházet opět každých 14 dní.

Pozvánka - exkurze do Finska – 11. – 16. září – zaměřeno na lesnictví a navázání spolupráce s finskou MAS. V případě 
zájmu kontaktuje Mgr. Evu Hájkovou na info@spolkovydum.cz. Přihlášky je nutné podat do 26. 6. 2015. Akce se uskuteční 
pouze při dostatečném počtu účastníků.

Volební členská schůze MAS Blaník v Louňovicích pod Blaníkem

Dne 9. 6. 2015 se v Louňovicích pod Blaníkem v sále TJ Sokol v zámku sešli členové MAS 
Blaník, aby si zvolili nové vedení. Proběhly volby do všech třech volených orgánů MAS 
Blaník, a to do Výboru, Monitorovacího a kontrolního výboru a Výběrové komise. Účast 
byla velmi hojná a ve volební urně se sešlo na každou volbu padesát jedna hlasovacích 
lístků z celkem maximálně 56 možných. Na celý proces dohlížela tříčlenná volební komise: 
Petr Jíša, František Nebřenský a Pavla Kovalská. Touto cestou bychom ještě jednou velmi 
rádi poděkovali členům volební komise za jejich perfektně odvedenou práci.

Ihned po skončení členské schůze se sešel nově zvolený Výbor, který měl na programu 
zvolení nového předsedy a místopředsedů. Ze svého středu byla předsedkyní MAS 
Blaník zvolena Mgr. Zuzana Klímová Vaňková. Místopředsedkyněmi se staly Mgr. Renata 
Vondráková a MgA. Eva Vrzalová, která zastupuje Mikroregion Český smaragd.
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Výsledky voleb do volených orgánů MAS Blaník, z. s.

Výbor

Zvoleni v pořadí Počet hlasů
1. Zuzana Klímová Vaňková 42
2. -3. Renata Vondráková 39
2. -3. Městys Louňovice pod Blaníkem - Růžena Kučerová 39
4. Mikroregion Český Smaragd - Eva Vrzalová 38
5-6. Pavel Duda 35
5-6. Město Vlašim - Eva Lupačová 35
7. Město Trhový Štěpánov - Josef Korn 33
8. Diakonie ČCE-středisko Střední Čechy - Věra Janoušová 31
9. Farní charita Vlašim-Daniela Laloučková 29
10-11. Blaník-svazek obcí – Eliška Švejdová 27
10-11. TJ Blaník Načeradec – Jiří Jelínek 27

Náhradníci ve zvoleném pořadí:
12–13. Milan Hájek 26
12-13. Pavel Kuře 26
14. Mikroregion Želivka – Jaroslav Švejda 23
15. ČSOP Vlašim - Pavel Röschel 21

Monitorovací a kontrolní výbor

Zvoleni v pořadí Počet hlasů
1. Obec Pravonín - Jana Lapáčková 42 
2. Městys Načeradec - Blanka Krejčová 37 
3. ZŠ Čechtice - Lenka Proschková 35 
4. Karel Havlíček 31 
5. Jaroslava Měchurová 30 

Náhradníci ve zvoleném pořadí
6. Římskokatolická farnost - Kateřina Rybníčková 27
7. ČSOP Vlašim - Pavel  Röschel 15

Výběrová komise

Zvoleni v pořadí Počet hlasů
1. Marie Marhanová 40
2. Stanislav Kužel 39
3. TJ Sokol Louňovice - Jiří Pospíšil 35
4. Dana Kucharčíková 33
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5-7. Miroslav Lalouček 26
5-7. Václav Nekvasil 26
5-7. Mikroregion Podblanicko - Karel Kroupa 26

Náhradníci ve zvoleném pořadí:
8-9. KD Blaník – Eva Hájková 24
8-9. Eva Houdková 24
10. Pavel Kuře 23

V případě odstoupení jakéhokoli člena z orgánu MAS Blaník, z. s. nastupuje na jeho místo náhradník s nejvyšším počtem 
hlasů.

O orgánech MAS Blaník, z. s.

Výbor MAS Blaník má 11 členů. Při volbě bylo důležité 
udržet poměr veřejného a soukromého sektoru, kde 
veřejný sektor nesmí přesáhnout 49 % členů tohoto 
orgánu. To znamená, že Výbor nemůže mít víc jak pět 
členů z veřejného sektoru. Do veřejného sektoru se 
řadí obce či organizace zřizované obcemi nebo jinými 
veřejnými institucemi či z více než 50 % vlastněné 
těmito institucemi. Do soukromého sektoru patří 
neziskové organizace, podnikatelé nebo fyzické osoby 
nepodnikající. Člen výboru musí být členem MAS 
Blaník, z. s.

Výbor je volen na dva roky členskou schůzí. Do 
působnosti výboru patří například sestavování návrhu 
rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky Spolku, 
koordinace činností při realizaci rozvojové strategie Spolku, jednotlivých projektů a aktivit Spolku, schvalování výzvy k 
podávání žádostí a vybírání projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise. 
Předsedu i místopředsedy volí výbor ze svého středu a i oni jsou voleni na dva roky. Výbor se schází pravidelně vždy 
nejpozději jeden týden před členskou schůzí a dále dle potřeby. Zpravidla se Výbor schází jednou za 2 měsíce.

Monitorovací a kontrolní výbor má 5 členů. Je volen na jeden rok členskou schůzí. Člen monitorovacího a kontrolního 
výboru musí být členem MAS Blaník, z. s. Do působnosti monitorovacího a kontrolního výboru patří například sledování 
a kontrola veškeré činnosti Spolku, zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany 
majetku ve vlastnictví Spolku. Také kontroluje a dohlíží na to, zda jsou dodržovány dokumenty Spolku a zda MAS vyvíjí 
činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. Do popisu činnosti tohoto orgánu se rovněž řadí 
kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a jejího dodržování včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru 
MAS. Poměr veřejného a soukromého sektoru není sledován.

Výběrová komise má 7 členů. Je volena členskou schůzí. Člen výběrové komise nemusí být členem MAS Blaník, z. s. I ve 
výběrové komisi je nutné zachovat poměr veřejný a soukromý sektor, proto nemohou být ve výběrové komisi více než 
tři členové z veřejného sektoru. Hlavní povinností výběrové komise je tzv. předvýběr vhodných projektů, hodnocených 
na základě objektivních kritérií schválených Členskou schůzí. Výběrová komise navrhuje pořadí projektů podle přínosu 
těchto operací k plnění záměrů SCLLD a předává výsledek své práce dále Výboru.

autor: Radek Vondrák
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Předseda/předsedkyně spolku je statutárním zástupcem organizace a zastupuje ji navenek. Má na starosti řízení 
kanceláře MAS. Předseda zajišťuje a odpovídá za: vedení administrativních záležitostí Spolku, implementaci strategie 
Spolku, sledování a vyhodnocování postupu realizace strategie Spolku, dohled nad realizací jednotlivých projektů, 
organizaci a svolávání schůzek Výboru včetně přípravy jednání, organizaci a svolávání schůzek členské schůze včetně 
přípravy jednání, informování veřejnosti o činnosti Spolku, iniciaci maximálního zapojení místních subjektů do realizace 
strategie Spolku, vyhledávání inovativních projektů – nápadů a jejich zařazování do realizace strategie Spolku, další úkoly 
delegované rozhodnutím Výboru Spolku. Předsedu volí Výbor ze svého středu na 2 roky.

Spolek má 2 místopředsedy, které volí Výbor ze svého středu. Místopředsedové plní v plném rozsahu funkci předsedy 
v době jeho nepřítomnosti.

Krátká představení členů orgánů MAS Blaník, z. s.

Výbor 

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková 
- předsedkyně MAS Blaník, koordinátorka projektu „Podpora meziobecní spolupráce“
- cíl v MAS Blaník – podpora rozvoje regionu, aktivně se podílet na smysluplných aktivitách 
a projektech
- záliby – rodina, sport (běh, kolo, běžky)

Mgr. Renata Vondráková
- místopředsedkyně MAS Blaník, věcná manažerka projektu „Cestou přírodovědných 
oborů napříč Středočeským krajem“ pro Střední průmyslovou školu Vlašim, OSVČ v 
oblasti poradenství pro humanitní vědy – zapojování veřejnosti, facilitace, projektový 
management
- cíl v MAS Blaník – rozvoj regionu a aktivizace místních obyvatel k tomu, aby se zabývali 
svým okolím a jeho rozvojem
- záliby – zahrada

MgA. Eva Vrzalová (zastupuje Mikroregion Český smaragd)
- místopředsedkyně MAS Blaník, manažerka Mikroregionu Český smaragd
- cíl v MAS Blaník – rozvoj zdejšího regionu a spolupráce
- záliby – rodina, literatura, film, cestování
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ing. Růžena Kučerová (zastupuje Městys Louňovice pod Blaníkem)
- starostka Městyse Louňovice
-  cíl v MAS Blaník -  zvelebovat území městyse Louňovice  pod Blaníkem, jeho okolí a 
napomoci rozvoji celého území MAS Blaník

Pavel Duda
- soukromý zemědělec, předseda Asociace soukromého zemědělství okresu Benešov
- cíl v MAS Blaník – udržet krajinu v pořádku a v dobrém stavu

Eva Lupačová (zastupuje Město Vlašim)
- odborná referentka na odboru hospodářského a investičního
- cíl v MAS Blaník – pomoci svými zkušenostmi z oblasti dotací v práci ve Výboru MAS 
Blaník, rozvoj území, nové možnosti v čerpání dotací

Josef Korn (zastupuje Město Trhový Štěpánov)
- starosta města Trhový Štěpánov, starosta Sboru dobrovolných hasičů
- cíl v MAS Blaník - rozvoj regionu a rodného kraje
- záliby – příroda, malování, práce okolo rodinného domu, práce ve veřejných spolcích

Bc. Věra Janoušová (zastupuje Diakonii ČCE – středisko Střední Čechy)
- sociální pracovnice a vedoucí sociálních služeb Azylový dům pro matku a dítě, Zrnko
- cíl v MAS Blaník - využití mnohaletých odborných zkušeností při tvorbě strategie, výběru 
projektů a jejich realizaci
- záliby – práce na zahradě, vycházky se psem, další vzdělávání
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Bc. Daniela Laloučková (zastupuje Farní charitu Vlašim)
- ředitelka Farní charity Vlašim, předsedkyně Miřetického klubu žen
- záliby – práce na zahrádce, čtení, cestování

Ing. Eliška Švejdová (zastupuje Blaník – svazek obcí)
- manažerka mikroregionu Blaník - svazek obcí
- cíl v MAS Blaník – rozvoj regionu

Ing. Jiří Jelínek (zastupuje TJ Blaník Načeradec)
- bývalý starosta Městyse Načeradec, člen výboru v TJ Blaník Načeradec
- cíl v MAS Blaník – Byl při zrodu MAS Blaník, byl i předsedou Monitorovacího a kontrolního 
výboru. Na tyto zkušenosti by rád navázal i ve Výboru MAS Blaník.
- záliby – aktivní hasič

Monitorovací a kontrolní výbor

Mgr. Jana Lapáčková (zastupuje obec Pravonín)
- starostka obce Pravonín
cíl v MAS Blaník – rozvoj obcí a celého regionu

Ing. Blanka Krejčová (zastupuje Městys Načeradec)
- poradenství v oblasti účetnictví, bývalá místostarostka městyse Načeradec
- cíl v MAS Blaník – přispět svými zkušenostmi v práci v Monitorovacím a kontrolním 
výboru
- záliby – četba, drobná bádání v historii Načeradce
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Mgr. Lenka Proschková (zastupuje ZŠ Čechtice)
- ředitelka ZŠ Čechtice
- cíl v MAS Blaník – přispět ke správnému výběru projektů, a tím k rozvoji regionu
- záliby – škola, rodina, počítače a moderní technologie, práce s dětmi, cestován

Mgr. Karel Havlíček
- státní zaměstnanec – Česká obchodní inspekce
- cíl v MAS Blaník – zkvalitnit kontrolní a monitorovací činnost a hlavně zprůhlednit 
hospodaření spolku pro všechny jeho členy

Jaroslava Měchurová
- zakladatelka Klubu aktivního stáří v Trhovém Štěpánově
- cíl v MAS Blaník – prosazování zájmů aktivních seniorů
- záliby -  ruční práce, práce na zahradě (pěstování květin i zeleniny)

Výběrová komise

Marie Marhanová
- místostarostka Městyse Čechtice
- cíl v MAS Blaník – pomocí svých zkušeností by ráda přispěla ke správnému výběru 
projektů, a tím k rozvoji regionu
- záliby – rodina, četba knih, práce na zahrádce, cestování 

Mgr. Stanislav Kužel
- vedoucí Spolkového domu v Trhovém Štěpánově
- cíl v MAS Blaník – rozvoj zdejšího regionu, objektivně hodnotit podané projekty a vybrat 
ty skutečně přínosné pro širší okolí
- záliby – sport, cestování, četba naučné literatury
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Jiří Pospíšil (zastupuje TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem)
- podnikatel ve stavebnictví
- cíl v MAS – zlepšení podmínek pro sportovní dění ve vesnicích
- záliby – sport, obzvláště fotbal

Ing. Dana Kucharčíková, Dis.
- sociální pracovník – Farní charita Vlašim
- cíl v MAS Blaník – podpora kvalitních projektů
- záliby – cestování, sport, příroda, vzdělávání se, film, divadlo, zahrada

Miroslav Lalouček
- soukromý zemědělec
- cíl v MAS – podpořit rozumný, ohleduplný a odpovědný přístup ke krajině i zemědělské 
výrobě
- záliby – sport, houbaření a šachy

Ing. Václav Nekvasil
- agronom, bývalý starosta Městyse Trhový Štěpánov
- cíl v MAS - rozvoj regionu
- záliby – včelaření, cestování, chalupa
sem vložit foto NL c. 11_clen_nekvasil

Karel Kroupa (zastupuje Mikroregion Podblanicko)
- místostarosta Města Vlašim
- cíl v MAS – rozvoj spolkové činnosti a rozvoj obcí
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Závěrem - neformálně

Zeptali jsme se našich staro/nových členů volených orgánů MAS Blaník na pár neformálních otázek. Úkol byl jednoduchý 
- zvolit vždy to, co mají raději, a to v následujících otázkách: 1. pivo x víno, 2. kolo x pěšky, 3. kočka x pes, 4. hory x moře a 
5. maso x zákusek. Jak anketa dopadla, vidíte níže. Takže už víme, že na dalších setkáních potěšíme členy nejlépe kusem 
masa zapitým douškem vína. Pokud budeme plánovat nějakou neformální akci MAS Blaník, tak raději na kole a ideálně 
někam do kopce. A když už někomu darovat zvířecího mazlíčka, tak více uspějete se psem.

Foto závěrem

Členská schůze MAS Blaník, z. s. 9. 6. v Louňovicích pod Blaníkem

(první řada zleva: Eva Houdková, Alena Jenšíková, Zuzana Klímová Vaňková, Renata Vondráková, Jiří Bělský, druhá řada 
zleva: Lenka Proschková, Marie Málková, Anežka Zachařová, Věra Janoušová, Jaroslava Měchurová, Radmila Matušková, 
Jana Lapáčková, Marie Marhanová, Štěpánka Bézová, Jaroslava Pospíšilová, třetí řada zleva: Pavel Duda, Jiří Jelínek, 
Milan Hájek, Miroslav Lalouček, Daniela Laloučková, Eva Vrzalová, Radovan Cáder, Karel Kroupa, Josef Korn, Eva Hájková, 
Růžena Kučerová, stojící zleva: Eva Lupačová, Miroslav Vondrák, Eliška Švejdová, Milan Jelínek, Petra Bartoníčková, Karel 
Říha, Miroslav Matuška, Josef Buršík, Jiří Procházka, Jiří Podhacký, Jitka Fialová, Pavel Kuře, Jiří Pospíšil, Václav Nekvasil, 
Blanka Krejčová, Jiří Málek, Tomáš Smutný, Anna Dufková)

autor: Radek Vondrák


