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Vážené členky, vážení členové,  

dostává se Vám do e-mailu první takzvaný Newsletter MAS Blaník neboli informační materiál, který plánujeme 

rozesílat každých 14 dní. Prozatím jsme se domluvili, že budeme mít několik zajímavých rubrik - představení členů 

MAS Blaník, informace o dotacích, informace z území o aktivitách a akcích pořádaných členy i nečleny. A konečně 

Vás chceme také informovat o činnosti vedení a kanceláře MAS Blaník. Závěrem každého Newsletteru by měl být 

komiks, fotka, hádanka, kreslený vtip nebo obrázek. Někdy poučné, jindy satirické anebo vtipné, protože co 

bychom to byli za MASku a aktivisty, kdybychom si také neuměli udělat legraci sami ze sebe. Těšíme se, že nám 

do Newsletteru budete posílat náměty, nápady, Vaše reakce, informace, ale i fotky, vtipy nebo obrázky.  

Uzávěrka každého čísla bude každé sudé pondělí do 12 hodin a příspěvky posílejte na e-mail Mgr. Jitky Fialové - 

jitka.fialova@masblanik.cz 

Ve Slověnicích 29. 1. 2015 

Mgr. Renata Vondráková - předsedkyně MAS Blaník, o. s. 

Aktuálně 

Pozvánka na pracovní skupinu Spolupráce 

4. února od 17 hodin ve Spolkovém domě ve Vlašimi 

Program: 

1. Přivítání 

2. Informace o principech a fungování projektů spolupráce 

3. Představení účastníků a jejich nápadů 

4. Práce ve skupinách – samotné formování jednotlivých projektů na základě zájmu jednotlivých skupin 

5. Diskuze 

6. Závěr 
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Přestavení člena: Nakladatelství Sedmikráska 

Nakladatelství bylo založeno roku 2012. 

Spisovatelská činnost: Mgr. Jaroslava Pospíšilová Učitelka a kronikářka. Věnuje se sběratelské činnosti, staré 

fotografie, pohledy a dokumenty. Ilustrátorka: Alena Kadavá Grendysová Malířka, restaurátorka a ilustrátorka. 

Pochází z výtvarnické rodiny, po studiích se věnovala restaurování historického textilu, posléze malováním 

akvarelových obrázků. Zrealizovala spoustu výstav po České republice. Navrhla také logo MAS Blaník. Produkce 

nakladatelství není velká. Je zaměřena především na kvalitu, precizní češtinu, zajímavý děj, výchovný a poučný 

obsah knih, vzbuzení zájmu o náš region. 

Vydané knihy: Zvěstov včera a dnes (r. 2012), Prázdniny pod Blaníkem (r. 2013), Zvěstov a řemesla (r. 2014) 

Před vydáním: Tajemství modré kočky O nově vydané knize: 

Kniha Zvěstov a řemesla je volným pokračováním knihy Zvěstov včera a dnes. Je zaměřená na řemesla dnes již 

mnohdy zaniklá. V knize naleznete přes 200 starých dobových fotografií, 140 řemesel, dobové archiválie / 

tovaryšské, výuční, živnostenské listy, stvrzenky, účty aj/. Kniha vypovídá o práci zdejších lidí, o každodenním 

životě dospělých i dětí. Najdete zde celé rody obyvatel Zvěstova. Na některých snímcích možná poznáte i své 

předky.  

Knihy nakladatelství Sedmikráska naleznete v knihkupectví a hračkářství ve Vlašimi, ve vlašimském Infocentru či 

Ekoobchůdku ČSOP Vlašim. 

                  

Autor: Jaroslava Pospíšilová. 
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Ministerstvo zemědělství se chystá od února aktualizovat Strategii pro růst, která vznikla za ministra Petra Bendla. 

Vznikne tak nový materiál s platností až do roku 2030. 

Více viz odkaz: www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/politika-a-ekonomika/mze-letos-vytvori-dlouhodobou-strategii-

rozvoje-zemedelstvi.html 

Harmonogram výzev EU dotací v roce 2015 je závislý na schválení operačních programů. Nejbližší výzvy se týkají 

Operačního programu životní prostředí a budou se týkat zajištění povodňové ochrany intravilánu, preventivních 

povodňových opatření, zvýšení podílového materiálového a energetického využití odpadů, dokončení 

inventarizací a odstranění ekologické zátěže, posílení přirozené funkce krajiny a zlepšení prostředí v sídlech. 

Více viz odkaz: www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs  

Středočeský kraj vypíše v nejbližší době dotační řízení. Zastupitelstvo Středočeského kraje proběhne 23. února 

2015 a přibližně do týdne budou zveřejněny první vypsané výzvy o dotace. Žádosti půjdou podávat prostřednictvím 

centrální internetové aplikace eDotace, která je žadatelům zpřístupněna na webu dotace.kr-stredocesky.cz 

Strategie MAS je téměř hotova. Obce mohou aktualizovat své místní strategie. Pomůže jim v tom nová aplikace na 

webu Ministerstva pro místní rozvoj www.obcepro.cz. Ze strategie MAS mohou čerpat podkladová data. 

Více o www.obcepro.cz: www.obcepro.cz nebo www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-

politika/Rozvoj-obci/Rizeni-rozvoje-obci  

Města z jiného těsta - Rychlé granty (2015) – tyto granty by měly řešit nějakou aktuální potřebu komunity 

(regionu), kdy je třeba rychle jednat a zamezit tak negativnímu důsledku pro komunitu (region). Granty jsou určeny 

nestátním neziskovým organizacím a neformálním skupinám s nejméně třemi osobami. 

Více viz: www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-rychle-granty-

2015 
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Kalendář akcí 

V Mikroregionu Český smaragd shromažďujeme dokumenty k závěrečnému vyúčtování řady projektů 

uskutečněných v minulém roce – v Ratajích mají zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici, v Chlumu vyrostlo nové 

dětské hřiště, na tenisovém kurtu u školy v Trhovém Štěpánově přibyla tenisová zeď s novou dopadovou plochou 

a do krajiny kolem Soušic (obec Tichonice) se každý den v poledne rozléhá tón obnoveného zvonu z místní 

venkovské zvoničky. Současně připravujeme nové projekty pro aktuální dotační výzvy. Také se ve všech našich 

obcích pracuje na nových „plánech rozvoje obce“. 

autor: Eva Vrzalová 

Kdy? Kde? Co? 

3. února Muzeum Podblanicka   
„Malujeme s muzeem“ - začíná výstava výtvarných prací 

ze soutěže 

4. února (od 17 hodin) Spolkový dům Vlašim 
MAS Blaník - veřejné setkání pracovní skupiny 

Spolupráce 

5. února (17. 30 – 19-30) Besídka u kostela sv. Jiljí Opakování úspěšného dokumentu o paní Čížkové. 

11. února (od 17 hodin) Galerie občanská záložna 
„Troška z našich pohádek“ - kontrola výstavy Zdeňkem 

Troškou (výstava probíhá do 25. března) 

12. února (16 – 17 hodin) Besídka u kostela sv. Jiljí Psychika a stres - přednáška PhDr. Lesové  

14. února (od 20 hodin) Sokolovna Trhový Štěpánov 
Hasičský ples SDH Trhový Štěpánov – hraje skupina 

Triton (vstupné 100Kč) 

16. února (16 – 17. 30) Besídka u kostela sv. Jiljí Hračka mého dětství  

26. února (16 – 17. 30) Besídka u kostela sv. Jiljí 
Znáte ty dva Němce? Aneb nebojme se Alzheimera a 

Parkinsona. 

28. února (9 – 13 hodin)  Spolkový dům Vlašim Kurz odrátovaná nádoba 
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"Bedřich Smetana: The Greatest Hits"(Divadlo ABC) - představení, které Vás jistě pobaví mnoha paralelami k 

dotační politice - Zábavná podívaná s živou kapelou, písničkami, tanci i šermy vypráví o fiktivním divadelním 

souboru, který musí pro finanční záchranu divadla urychleně nazkoušet nové představení sestavené ze všech devíti 

Smetanových oper. Vyhovět požadavku japonského grantu a poskládat klasikovo dílo do jednoho velkolepého 

večera není však vůbec snadné. Děj představení se odehrává na několika divadelních zkouškách, a tak mají diváci 

jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku tvůrčího divadelního procesu. 

Více viz: http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/6/Bedrich-Smetana-The-Greatest-Hits/  

Projekt „Adopce na blízko" - upozorňujeme na zajímavý projekt, který 
pomáhá opravit drobné památky v přírodě (křížky, boží muka apod.) Jedná 
se o zajímavou cestu, jak zapojit dobrovolníky do péče o chátrající 
památky. Památku si totiž pouze neadoptujete, a tím pomůžete nějakou 
finanční částkou na její opravu, ale i nadále je třeba o ni pečovat a 
udržovat její okolí čisté. 

 
Autor projektu: Kulturní a okrašlovací spolek KOS, Planá. 

Více viz: cs-cz.facebook.com/pages/KOS-kulturn%C3%AD-a-okra%C5%A1lovac%C3%AD-spolek-

Plan%C3%A1/186015828086365 

Co děláme v MAS 

V měsíci lednu jsme: 

 připravovali jsme rozpočet a jednali o financování pro rok 2015 

 zpracovali jsme podklady pro jednání Výboru (konaný 20. ledna) a Členskou schůzi (konaná 27. ledna) 

 podávali jsme zápis do rejstříku spolků (doplnění všech členů výboru), od 30. ledna změnila MAS název 
na MAS Blaník, z. s.  

 požádali jsme o registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

 představili jsme nové organizační schéma kanceláře a celé MAS Blaník 

 přijali jsme nového zaměstnance – založili koncept tohoto Newsletteru 

 řešili účetní uzávěrku a vyúčtování příspěvků od mikroregionů  

 reprezentovali MAS na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2015 v Brně v pátek 16. ledna  

 zastupovali MAS Blaník na jednání KS MAS Středočeského kraje v pátek 23. ledna 
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Noví členové MAS v roce 2015 

Na Členské schůzi 27. ledna byli do MAS Blaník přijati tři noví členové. Celkem už má MAS 58 členů. 

Přijali jsme: 1) Město Vlašim - největší obec na území MAS Blaník - www.mesto-vlasim.cz; 2) TJ Blaník Načeradec - 

www.blanikfotbal.estranky.cz; 3) TJ Sokol Vlašim - dvacet cvičebních skupin, deset různých pohybových aktivit, 

téměř čtyřista členů a členek www.sokolvlasim.cz 

Foto závěrem 

 

Foto členů: Členská schůze Kamberk 17. 6. 2014; autor:  Barbora Pavlisová 

Děkujeme za spolupráci v roce 2014! 
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