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Slovo úvodem

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

vykročili jsme do nového roku 2016, ve kterém nás čeká mnoho výzev a nových aktivit. Po přestávce k vám opět 
doputoval newsletter MAS Blaník – ne, že by v kanceláři panovala dlouhá dovolená, spíše jsme zdolávali administrativní 
a organizační záležitosti spojené s koncem roku a se změnami v MAS – mimo jiné i změny na pozici předsedkyně, kdy 
jsem z této funkce odstoupila a novou předsedkyní byla zvolena Renata Vondráková. Já zůstávám nadále členkou Výboru 
MAS a těším se na další setkávání s vámi. Děkuji všem za dosavadní spolupráci a podporu; Renatě Vondrákové i celé MAS 
přeji hodně zdaru do dalších aktivit!

Přeji Vám příjemné čtení!

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková

Aktuality

Členství ve spolku TESSEA - spolek zastřešuje sociální podniky z celé ČR, přispívá k rozvoji sociálního podnikání v ČR. 
Navzájem propojuje jednotlivé sociální podniky v rámci ČR, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek.  Svým 
členům také podává aktuální informace zájemcům o téma.
Více: www.tessea.cz. 

Akcelerační program Impact First – program je určen pro NNO, sociální i společensky prospěšné podniky a neformální 
týmy, které mají pozitivní dopad na společnost. Pomocí seminářů a konzultací se účastníkovi pomůže při vytváření 
udržitelného projektu a sníží se riziko neúspěchu. Program Impact First je zdarma.
Více: www.impactfirst.cz. 

Regionální potravina

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž „Regionální potravina“. Soutěžit mohou malé a střední potravinářské podniky 
v těchto kategoriích:
1. masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas
2. masné výrobky trvanlivé 
3. sýry včetně tvarohu
4. mléčné výrobky ostatní 
5. pekařské výrobky, včetně těstovin
6. cukrářské výrobky, včetně cukrovinek
7. alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznů révy vinné 
8. ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
9. ostatní (med, lahůdkářské výrobky apod.)

Výrobky můžete přihlašovat do 29. února 2016. Na území Středočeského kraje bude tuto soutěž organizovat KIS 
Středočeského kraje. Oceněné výrobky a jejich producenti, kromě možnosti využívat značku Středočeská Regionální 
potravina, získají zdarma i značnou mediální podporu pro oceněné výrobky.
Více: www.regionalnipotravina.cz.
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Představení člena

Obec Kamberk

Obec Kamberk  leží v okrese Benešov ve Středočeském kraji u hranice Jihočeského kraje. Má 133 obyvatel. K obci náleží 
dvě vesnice, a to Předbořice a Hrajovice. Kamberk  byl s největší pravděpodobností založen ve druhé polovině 13. století 
jako horní městečko nedaleko zdejších zlatých dolů. První písemná zpráva pochází z roku 1282. V obci je na řece Blanici 
rybník o rozloze 12 h. Naše obec žije  bohatým společenským životem, což dokládá počet akcí, které obec a spolky 
za minulý rok zorganizovaly. Jejich počet dosahuje čísla 20. Proto se v krátkosti zmíním pouze o těch, jejichž význam 
přesáhl oblast Kamberka. V prvé řadě se jedná o akci, kterou  u nás letos již třetím rokem vždy koncem května organizuje 
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim ve spolupráci s Českým klubem zlatokopů a samozřejmě s naší obcí. Jedná se o 
pochod s názvem Cesta za zlatem, kdy si účastníci mohou vybrat jednu ze tří tras v délce  4, 10 nebo 20 km,  spojenou 
s rýžováním zlata pod vedením zkušených instruktorů. Loni se akce zúčastnilo na 200  lidí a zvláště pro děti byl zážitek, 
když si mohly domů odnést narýžované zlatinky. Během pochodu navštívili účastníci naše Muzeum venkova, kde si v 
pěti místnostech mohli prohlédnout na 500 exponátů, týkajících se historie života naší obce. Muzeum venkova Kamberk 
ráda představím v některém z dalších článků. Další jedinečná akce, u nás loni prvně uskutečněná pod názvem Cesta naší 
řeky, je projekt Celosvětový tanec pro vodu, upozorňující na potřebu ochrany vody. Akci organizovala Základní škola v 
Louňovicích na tvrzi v Kamberku koncem června. Přihlížející odešli uneseni krásou tance malých i dospělých na břehu 
rybníka Kamberk. Protože ne všichni, zvláště starší ročníky, mají možnost podívat se po krásách naší vlasti, organizuje 
obec již šestým rokem pro tyto lidi každoročně dva poznávající zájezdy. Loni jsme se podívali na jaře na zámek Kuks, 
Žleby a Kutnou Horu, na podzim pak do Třeboně a Jindřichova Hradce. A tak jsme za šest let s našimi zvídavými občany 
objeli hezký kousek naší krásné vlasti. Je milé přijmout díky od lidí za 
to, že jim umožníme nový zážitek. Našim hasičům, kteří jsou, jako bývá 
zvykem i v jiných obcích, hybnou silou života obce,  jsme financovali 
repliku starého hasičského praporu z roku 1884. Hasiči na oplátku 
zorganizovali jedinečnou podívanou, kdy začátkem září došlo k žehnání 
nového praporu v místním kostele sv. Martina. Slavnosti se zúčastnilo 
na 10 hasičských sborů z okolí včetně zástupců hasičů z Bechyně. Pro 
mnohé přihlížející občany se jednalo o vysoce obohacující zážitek a 
věřím, že vzpomínka na něj je bude provázet životem. Již osmým rokem 
zveme k nám na Mikulášskou besídku klienty ústavů sociální péče. Letos 
naše pozvání přijalo 10 ústavů z Táborska, Písecka a Budějovicka. Celkem 
jsme napočítali stovku klientů a s nimi řadu dětí s rodiči z Kamberka. Akci 
financují sponzoři z řad místních podnikatelů i občanů a samozřejmě 
obec. Je to ojedinělá akce a myslím, že v okolí nemá obdobu a my jsme 
na to právem pyšni.

Na závěr ještě dvě akce, které se u nás již zažily, a to je slavnostní 
rozsvícení vánočního stromku na náměstí začátkem prosince a zpívání 
koled u kostela na Štědrý den. Obě akce mají takovou popularitu u 
občanů, že přestože u nás oficiálně žije 130 občanů, obou akcí se účastní 
okolo 70 lidí. Myslím, že je nevábí ani tak bohaté občerstvení,  jako 
možnost setkat se ve svátečních vánočních chvílích a zažít si ty okamžiky 
sounáležitosti. A to je v životě nejen naší obce to nejdůležitější.

autorka: Alena Jenšíková, starostka obce

Cesta za zlatem

Žehnání novému hasičskému sboru
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Informace o dotacích

Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

Od 27. ledna 2016 přijímá SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) žádosti dotace v rámci dotačního programu 
„Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“. Žádat lze v níže uvedených tématických blocích.
1) Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 
Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, 
hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích. 
Žadatel: obec, spolek, o.p.s., zájmové sdružení právnických osob, vlastník objektu, vlastník/uživatel pozemku
2) Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru 
Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským 
účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, 
špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. 
Žadatel: obec, spolek, o.p.s., zájmové sdružení právnických osob, vlastník objektu, vlastník/uživatel pozemku
3) Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení 
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím 
splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. 
Žadatel: Muzea v ČR
4) Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku 
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.
Žadatel: Obec, Podnikatel

Více: www.szif.cz/cs/narodni-dotace 

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo výzvu na „Infrastrukturu pro předškolní vzdělávání“. Výzva je určena pro 
zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání. Podporované 
aktivity jsou stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy 
stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení 
kompenzačních pomůcek. Příjem žádostí bude ukončen 22. 4. 2016.

Více: www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu na „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo 
hl. město Prahu)“. Finanční prostředky budou určeny na vybudování a provoz zařízení péče o děti od šesti měsíců do 
čtyř let. Příjem žádostí bude ukončen 6. 6. 2015.

Více: www.esfcr.cz/file/9848/ 

V první polovině května proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na 
období 2014-2020, a to v následujících opatřeních:
1) Předávání znalostí a informační akce
2) Zahájení činnosti mladých zemědělců
3) Investice do nezemědělských činností
4) Podpora agroturistiky
5) Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
6) Zavádění preventivních opatření v lesích 
7) Obnova lesních porostů po kalamitách
8) Odstraňování škod způsobených povodněmi
9) Investice do ochrany meliorizačních a zpevňujících dřevin
10) Neproduktivní investice v lesích
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11) Přeměna porostů náhradních dřevin
12) Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
13) Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

Pravidla pro žadatele příjemce budou zveřejněna v únoru 2016.

Dotační tituly na výstavbu/rekonstrukce kanalizací

Ministerstvo zemědělství 
Program 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací “
Podprogram 129253
Oblasti podpory: výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojená s výstavbou 
ČOV podle předchozího bodu
Maximální náklady na 1 připojeného obyvatele – do 80 000,-bez DPH
Výše podpory: pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel od 301 do 500, je dotace stanovena ve výši 65 % uznatelných 
nákladů 
Žadatel: obce, svazky obcí 
Z dotace lze hradit: náklady stavební a technologické části staveb
Z dotace nelze hradit: náklady na přípravu a zabezpečení akce, projektovou dokumentaci, rekonstrukci vodovodních 
řadů a stok, náklady na zainvestování pozemků, náklady na vodovodní a kanalizační přípojky, náklady na řady vedoucí k 
rekreační zástavbě a objektům nesloužícím k trvalému bydlení, rezervy apod..
Pozn. k srpnu 2015 ukončena II. výzva, ale očekává se další výzva, konkrétní datum není známo.

Operační program Životní prostředí 
Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos 
znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 
Oblast podpory: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, 
výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně 
decentralizovaných řešeni likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány)
Výše podpory: 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů
Minimální výše dotace: 1 000 000,-
Žadatel: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské časti hl. města Prahy, 
příspěvkové organizace, obchodní společnosti.

Pozn. k 5. 1. 2016 ukončena 21. Výzva - v harmonogramu dosud neuveden termín vypsání další výzvy.

Granty Nadace ČEZ 

Nadace ČEZ vyhlašuje příjem žádostí v grantových řízeních „Oranžové schody“ a „Stromy“. Základní a střední školy 
mohou získat peníze na odstranění bariér, obce a města na sázení či obnovu alejí a stromořadí. Stačí vyplnit jednoduchý 
formulář na www.nadacecez.cz. Maximální výše příspěvku v grantu „Oranžové schody“ činí 500 000 Kč, v grantu „Stromy“ 
150 000 Kč. Finanční spoluúčast žadatele není nutná. Příjem žádostí je v obou grantových řízeních do 12. února.

Průběžně lze zasílat i žádosti o finanční podporu do grantového řízení „Oranžové hřiště“. V tomto grantovém řízení lze 
žádat na výstavbu a kompletní rekonstrukci dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná 
přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Více: www.nadacecez.cz
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Co se děje v regionu

Nominujte nové Blanické rytíře

Do 2. března 2016 zasílejte nominace na Blanické rytíře. Nominovat můžete fyzické osoby, které se významně zasloužily 
o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění převezmou titul Blanického rytíře 25. března 
2016 ve 13.00 hodin v obřadním sále vlašimského zámku.

Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního 
a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo 
za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno in memoriam). Nominaci může podat kdokoli, 
tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek, písemně na adresu: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 
264, 258 01 Vlašim. Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění 
nominace a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. Nominaci je třeba podat písemně s podpisem a kontaktem na navrhující 
osobu nebo organizaci. Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění neziskových organizací již padesát jedna 
osobností, o kterých se více podrobností dozvíte zde: www.csopvlasim.cz/cs/oceneni-blanicky-rytir .

autor: Jiří Pavelka

Zimní běh na Blaník probudil i rytíře z Blaníku

V sobotu 16. ledna 2016 se ve Vlašimi běžel již 42. ročník legendárního závodu Zimní běh na Blaník, který přilákal běžce 
nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Závod se běžel pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše 
Petery, města Vlašimi a SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1. Běžců se do vlašimského parku sjelo při sobotním ránu rekordních 
400, takže závod, byť bylo počasí opravdu zimní, rok od roku roste. Pořadatel tentokrát zapracoval na celkovém profilu 
závodu a běžcům připravil nejen kvalitní zázemí na nádvoří vlašimského zámku - vyhřívané převlékací stany, úschova 
zavazadel či teplé sprchy, ale zajistil také skvěle připravenou trať, která byla na nepřehledných místech velmi dobře 
zabezpečena regulovčíky a značkami. 

Startu závodu předcházelo krátké povzbuzení z úst Mgr. Luďka Jeništy, starosty města Vlašimi, Ing. Vladislava Novotného, 
ředitele SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 a také pana Ing. Václava Zemka, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Trať 
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vedla přes krásný vlašimský park do obce Dub a Kondrac a dále pokračovala kolem Domu přírody Blaníku, kde byla pro 
všechny připravena občerstvovací stanice a byl zde přítomen také pravý blanický rytíř ve zbroji, aby podpořil všechny 
běžce při jejich cestě vzhůru, až k samotné rozhledně na Velkém Blaníku (638 m.n.m.). Poté běžce čekalo posledních 10 
km stejnou cestou zpět. Na trati nechyběly ani „kilometrovníky“, tedy značky udávající vzdálenost do cíle, které byly dle 
slov běžců velkou motivací hlavně při zpáteční cestě. Do startovního koridoru se postavilo 296 mužů a 104 žen.

Nejrychlejší muž v cíli byl Jiří Souček z týmu TTT v čase 1:25:34, nejrychlejší ženou pak Radka Churáňová z TJ Lokomotiva 
Trutnov v čase 1:38:17. Nejmladším mezi závodníky byl Jakub Toupal z klubu FC Graffin Vlašim, Jan Bulan z Prahy a 
Kristýna Kiršnerová z SK Lhýšov (všichni ročník 1998). Nejstarším běžcem ve startovním poli byl Václav Řápek z AVC 
Praha, ročník 1942, který zdolal 21 km za 2:30:15. Pro doprovod běžců byla otevřena nedaleká ParaZOO s možností 
prohlídky zvířat, značné oblibě se také těšila obrazovka v cíli, která premiérově přenášela živé záběry přímo od rozhledny 
na Velkém Blaníku do cíle.

Stejné záběry, navíc doplněné o pohled do místa startu/cíle, bylo možné sledovat také na internetových stránkách 
závodu. V cíli pak na všechny čekala nejen originální dřevěná pamětní medaile, ale také tradiční guláš v místní školní 
jídelně. 

Děkujeme tímto všem běžcům, ale hlavně partnerům akce za podporu závodu.

autor: Ondřej Pojmon, ředitel závodu
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?
28. ledna od  17:00 ČSOP Vlašim Měsíc v Antarktidě - přednáška

30. ledna od 14:00 MěDDM Vlašim Zdraví bez chemie - přednáška
6. února 9.00 – 17:00 Spolkový dům Vlašim Montessori doma - seminář

8. února od 19:30 KD Blaník Vlašim Furtluftdurchtour – zábavná show

13. února 16:00 – 19:00 KD Blaník Benefiční koncert Děkujeme Vám! 2016 

ORP Vlašim informuje 

Pro občany

Jednorázový příspěvek pro důchodce

V únoru 2016 bude vyplacen jednorázový příspěvek ve výši 1 200 Kč všem příjemcům důchodu (starobního, 
invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího) stejně jako důchod v hotovosti nebo na účet důchodce. Příspěvek 
náleží jen jednou pro jednoho důchodce, i když má nárok na výplatu více důchodů. Příspěvek je osvobozen od daně 
z příjmů, nepřihlíží se k jeho výši při prokazování příjmů pro účely sociálních dávek a nelze ho postihnout exekucí. 

http://www.mpsv.cz/cs/23526

http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/zmeny-v-duchodovem-pojisteni-od-1-1-2016.htm

Poradenské dny České obchodní inspekce ve Vlašimi v roce 2016 

Česká obchodní inspekce Praha bude poskytovat i v roce 2016 zdarma své poradenské a informační služby pro 
občany vždy každou první středu v měsíci od 12.30 hod. do 14.00 hod. v budově Městského úřadu Vlašim, Dvůr 413 
(budova u zámeckého parku), II. patro, v kanceláři živnostenského odboru, číslo dveří 214.
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Inspirace mimo region

Veřejné lednice

Projekt si klade za cíl snížení zbytečného vyhazování jídla. Váže se tak na trend tzv. sdílení potravin. Veřejná 
lednička není zaměřena na zásobení jídlem lidí bez domova, ale jejím cílem je spojit lidi, kterým není lhostejné 
plýtvání s jídlem. Projekt Veřejné ledničky se řídí jednoduchými pravidly, kdy člověk může do ledničky dát 
cokoli, co ví, že nedokáže zkonzumovat. Nesmí se však jednat o jídlo plesnivé či prošlé. Dále není nutné, 
aby člověk do lednice něco dal, aby si mohl jinou potravinu vzít. Lednice je volně přístupná veřejnosti. 
Více: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/neradi-vyhazujete-potraviny-dejte-je-do-verejne-lednice-20151211.html

Co děláme v MAS

Dokončujeme poslední nutné náležitosti, které jsou spojené s podáním žádosti na Strategii MAS Blaník, kterou 
podáme nejpozději do 31. 3. 2016. Dále jsme začali pracovat na žádosti na provozní a animační náklady MAS, 
kterou bychom rádi podali po podání žádosti na Strategii MAS Blaník.

Dne 6. 1. 2016 proběhla schůzka starostů obcí v CHKO a zástupců ČSOP Vlašim, Správy CHKO a MAS Blaník 
ohledně Programového rámce Operačního programu Životní prostředí, kde má MAS Blaník alokováno cca 3,8 mil. 
Kč na výsadbu dřevin. Starostům obcí byly vysvětleny podmínky Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), 
prodiskutovaly se různé varianty a závěrem těchto jednání je, že MAS Blaník nebude v tuto chvíli žádat o finanční 
prostředky z OPŽP. V případě, že by se situace a podmínky OPŽP změnily, bude MAS Blaník žádat o finanční 
prostředky z OPŽP v rámci střednědobého hodnocení v roce 2018.

Dne 11. 1. 2016 proběhlo ve Spolkovém domě ve Vlašimi jednání Výboru MAS Blaník. Na tomto jednání odstoupila 
z funkce předsedkyně Zuzana Klímová Vaňková. Novou předsedkyní byla zvolena Renata Vondráková. Novým 
místopředsedou byl zvolen Pavel Duda, soukromě hospodařící rolník z obce Pravonín. Zároveň se na jednání 
představil nový delegovaný zástupce Jan Balšánek za Mikroregion Český smaragd, který je druhým místopředsedou 
MAS. Na Výboru bylo dále projednáno plnění Plánu činnosti za rok 2015, čerpání rozpočtu za rok 2015 a dále byl 
projednán Plán činnosti na rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2016.

Připravujeme projektovou žádost na Místní akční plány. V současné době probíhá tvorba celkové vize projektu, 
řeší se personální složení týmu a nastavení finančního rozpočtu. Řeší se znovu otázka vhodnosti žadatele. MAS je 
omezena v žádosti pouze na 2 násobek ročního obratu, tj. v současné době cca maximálně může žádat 1 600 tis. Kč, 
zatímco Město Vlašim může žádat o dotaci až ve výši 4 mil. Kč. Projekt bude maximálně na 24 měsíců. 
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Foto závěrem

Výstava Tříkrálové pomáhání – 20. 1. – 10. 2. 2016 -  Lidická 1715, Vlašim - výstava došlých výtvarných prací v rámci 
Výtvarné soutěže Tříkrálové pomáhání tentokrát na téma „Jak Vy pomáháte“.


