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Slovo úvodem

Být a tedy mít,

Nestane se Vám každý den, že potkáte ve Vlašimi člověka, kterého si nesmírně vážíte a který Vás jako profesor na vysoké 
škole vyučoval filozofii. Když se to ale stane, tak Vás to pravděpodobně vrátí myšlenkami zpět do studentských let a 
hlavou Vám proběhnou jeho přednášky, knihy a myšlenky, které se Vám snažil předat jako pro život důležité. Jednou z 
knih, která se mi tehdy hodně vepsala do paměti a života, byla kniha Ericha Fromma „Mít, nebo být?“. Poselství Ericha 
Fromma jsem si tehdy přebrala do života na venkově po svém. Hlavním principem je podle mého na venkově být. 
Nemusí zde člověk ani vykonávat žádnou vzletnou činnost, ale už svým prostým bytím zde způsobuje, že se něco děje. 
Nevyhnutelně začne mít postupem času různě potřeby, které je důležité naplnit. Každý podle svého, jeden hledá jídlo, 
druhý zaměstnání, další kulturu, vzdělání, slušné chování, na co si vzpomenete. A tak se začne venkov rozvíjet. Tak se 
začnou plnit školky, vznikat služby a pracovní místa, začne se stavět, rekonstruovat, bavit se a vzdělávat. Místní akční 
skupina má jedno z hlavních pravidel, a to dávat lidi, co tu jsou, dohromady. Každý člen musí prokázat, že v místě buď 
bydlí, podniká nebo jinak prokazatelné působí. A tak tedy jsme skupina, která tu chce různými způsoby být a snaží se 
o to, abychom, když už tu jsme, jsme se mohli mít dobře. Každý z nás se pak musí ptát na prvním místě sám sebe, čím 
přispěl ke zdaru společného díla.

Mějte pěkné letní dny!

Mgr. Renata Vondráková, místopředsedkyně MAS Blaník

Anotace knihy Ericha Fromma: „Mít, nebo být?“: Kniha, která by neměla ujít žádnému čtenáři, který chce přemýšlet o 
světě. Cítíme, že se světem není něco v pořádku, i když bychom těžko definovali, v čem to vlastně vězí. Věda odpovídá 
na řadu otázek, ale je všemocná? Erich Fromm - psycholog, sociolog a filozof světového jména - vidí podobně jako vědci 
varující před bezuzdným vyčerpáváním přírodních zdrojů úskalí budoucího vývoje. V této knize předkládá analýzu naší 
orientace na vlastnění majetku - ono „mít“, na touhu po moci, kdy nás druhý člověk zajímá jen potud, pokud od něho 
můžeme získat jmění, slávu nebo rozkoš. Za tuto lačnost však draze platíme - úzkostí a stresy, morální a psychickou 
degradací, citovou deprivací, beznadějí. O Erichu Frommovi se psalo, že je apoštolem lidskosti a soucitu, a autor nás 
o tom přesvědčí v této své nejslavnější knize, která srozumitelně osvětlí mnohé problémy lidské psychiky. Zdroj: www.
kosmas.cz

Aktuality

Pozvánka na česko-německý kontaktní seminář, který je určen zástupcům měst a obcí a pracovníkům s mládeží z ČR a 
SRN.  Seminář proběhne 24. – 26. září 2015 v Říčanech (hotel Pavilon). Seminář pořádá Koordinační centrum česko-
německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.

Více informací o semináři najdete zde: www.tandem-org.cz/akce/kontaktni-seminar

11. 8. 2015 – vyjde další číslo Newsletteru MAS Blaník
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Představení člena

Městys Louňovice pod Blaníkem

Městys Louňovice pod Blaníkem má dlouhou a bohatou historii. Prvními obyvateli této oblasti byli Keltové. Na Velkém Blaníku jsou patrny 
zbytky jejich opevnění dodnes.  První písemný záznam pochází z roku 1149 v souvislosti se stavbou ženského premonstrátského kláštera.  
V roce 1420 byl klášter rozbořen tábority, kteří poté ovládli celou oblast. Z celého areálu kláštera zbylo dodnes pouze torzo zdi, kulturní 
památka, která je k vidění v ulici J. Žižky. Archeologickým výzkumům Dr. P. Radoměrského k historii kláštera je věnována expozice, kterou 
v objektu zámku zpřístupnilo roku 1981 Národní muzeum. O našem kraji se dočtete v  pověsti Aloise Jiráska – O blanických rytířích. Dle 
legendy spí v nitru této hory vojsko, které vede svatý Václav a vyjede českému národu na pomoc, až bude nejhůř a pak zavládne v Českých 
zemích klid a pohoda. 

V Louňovicích pod Blaníkem se nachází mnoho kulturních památek. Jednou z nich je např. kostel Nanebevzetí Panny Marie, či dominanta 
náměstí -  barokní zámek, který je ve vlastnictví TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem. V minulosti byl nad vchodem do zámku osazen erb 
tehdejšího majitele zámku, arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna.  V zámku se nyní konají kulturní akce jako např. plesy, diskotéky, výstavy 
a divadelní představení. Každoročně se zde v září na nádvoří a na zahradě pořádají Svatováclavské slavnosti s bohatým historickým a 
kulturním programem.

Městys ctí kulturní dědictví a v nedávné době opravil kulturní památku, dům pod zámkem, kde se nyní nachází Muzeum včelařství 
Podblanicka. Roku 1679 se v Louňovicích p. Bl. narodil  hudební skladatel vrcholného baroka Jan Dismas Zelenka. V místě jeho rodiště 
je umístěna pamětní deska na kamenném pomníku. K jeho poctě se každoročně v Louňovicích pod Blaníkem koná koncert v rámci 
Podblanického hudebního podzimu, kde zazní jeho skladby. Z  Louňovic pod Blaníkem pochází druhý největší základní kámen Národního 
divadla, který byl vylomen z Blaníku. Původně však byl vylomen kámen, který neměl vhodné rozměry (byl menší) a proto byl zasazen do 
zdi tehdy budovaného sklepa louňovického pivovaru, kde je k vidění dodnes.

Na vrcholu Velkého Blaníku byla v r. 1941 postavena rozhledna, která připomíná svým tvarem husitskou hlásku. Za krásného počasí z ní lze 
dohlédnout až do Prahy - ovšem dalekohledem. 

V současné době žije Louňovicích pod Blaníkem okolo 650 obyvatel.  Městys je členem Svazku obcí Blaník, Svazu místních samospráv ČR, 
DOS BENE- BUS a je zakládajícím členem MAS Blaník, z. s. V roce 2013 byla dokončena výstavba splaškové kanalizace s čistírnou odpadních 
vod, která v Chráněné krajinné oblasti Blaník, kde se Louňovice pod Blaníkem nacházejí, chyběla. Nyní městys zatepluje a opravuje areál 
školy a mateřské školky.

autorka: Ing. Růžena Kučerová, starostka Louňovic pod Blaníkem
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Informace o dotacích

Všechny operační programy jsou schváleny

Dne 11. června byla ukončena vyjednávání mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Česká republika může čerpat 
evropské dotace ve výši 660 miliard korun. Celkem bylo schváleno deset operačních programů, a to OP Doprava, 
Integrovaný regionální operační program, OP Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, OP Životní prostředí, Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc, OP Praha-pól růstu, 
OP Rybářství. Více informací o programech a jednotlivých výzvách: www.dotaceeu.cz 

Operační program OP Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost a jeho programy

Program Inovace - podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do 
nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh.
Termín pro předběžné žádosti: od 2. 6. 2015 do 30. 11. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016
Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč
Velikosti podniků: malý podnik, střední podnik, velký podnik

Program Technologie – cílem je podpora realizace podnikatelských záměrů drobných podnikatelů díky zakoupení 
potřebného technologického vybavení. 
Termín pro plné žádosti: od 1. 6. 2015 do 31. 10. 2015
Výše dotace: 100 000 - 225 000 Kč
Velikosti podniků: malý podnik

Program Nemovitosti – cílem je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako např. rekonstrukce pro výrobní haly, 
technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb.
Termín pro předběžné žádosti: od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016
Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč
Velikosti podniků: malý podnik, střední podnik

Program Úspory energie – cílem je snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za 
energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější.
Termín pro předběžné žádosti: od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016
Výše dotace: 0,5 - 250 mil. Kč
Velikosti podniků: malý podnik, střední podnik, velký podnik

Program Potenciál – cílem je vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních 
aktivit a také navázání bližší spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi.
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015
Výše dotace: 2 - 150 mil. Kč

Velikosti podniků: malý podnik, střední podnik, velký podnik

Program Aplikace – cílem je podpořit projekty průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypů, 
poloprovozů, materiálů a softwaru.
Termín pro předběžné žádosti: od 26. 6. 2015 do 30. 9. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 10. 2015 do 30. 11. 2015
Výše dotace: 1 - 100 mil. Kč
Velikosti podniků: malý podnik, střední podnik, velký podnik
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Program ICT a sdílené služby – cílem je podpora všech typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj 
softwaru, provozování datových center anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb.
Termín pro předběžné žádosti: od 2. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015
Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč
Velikosti podniků: malý podnik, střední podnik, velký podnik
Více o jednotlivých programech: www.oppik.cz

Nadační fond Albert otevírá grantový program na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého 
prostředí. Maximální výše uděleného grantu je 100 000 Kč. Žádosti lze zasílat do 30. 9. 2015.

Více: www.nadacnifondalbert.cz/rubrika/228/grantove-programy/grantovy-program-nadacni-fond-albert-detem.html 

Co se děje v regionu

Setkání generací v obci Tichonice

Ve zkratce lze říci, že červen letošního roku se v obci Tichonice 
nesl ve znamení setkání a oslavy napříč generacemi. Jako 
první proběhlo dne 6. 6. 2015 slavnostní Vítání občánků, kde 
byl z rukou starosty pana Jaroslava Vaníka předán pamětní 
list s drobným dárkem 17 zástupcům nové generace občanů 
obce Tichonice. Jako nejmladší občance jsme toho dne 
popřáli malé Markétce Zelenkové, která se narodila v květnu 
letošního roku. Pravým opakem tohoto aktu lze označit 
historicky první Sraz rodáků obce, který se uskutečnil dne 
27. 6. 2015 a kterého se zúčastnila ve svých 93 letech, 
jako nejstarší rodačka, paní Marie Miklová. Celá akce 
byla zahájena na návsi hlasem místního zvonu a krátkým 
úvodním slovem z úst organizátorů akce. Již zde byla znát 
vřelá a přátelská atmosféra, která se mísila se smíchem 
a vzpomínkami všech příchozích. Následně se po malých 
skupinkách všichni účastníci přemístili do prostor  obecního 
úřadu, kde bylo připraveno posezení s malým občerstvením, 
panely s dobovými i současnými fotografiemi a k tanci či 
poslechu hráli členové skupiny TRITON. Závěrem bych si 
dovolila citovat několik postřehů jednoho z účastníků, který 
v rámci svého poděkování vystihl prvotní myšlenku strůjců 
akce, kterou se, doufejme, podařilo proměnit v realitu, za 
což tímto děkuji nejen všem organizátorům, ale také všem, 
kteří se akce zúčastnili. „Zdravili jsme se, podávali si ruce 
a usmívali se na sebe. V mnoha případech jsme se museli 
jeden druhému představit. Nic to však neubralo na vřelé a 
upřímné atmosféře. Nejvíce mě zaujala starší rodačka, které 
je více než 90 let. „Ty bys mi chtěl vykat? Vždyť je to do nebe 
volající…. Vždyť jsme rodáci z Tichonic!“ Tuto větu jsem pak slyšel ještě mnohokrát i od jiných přítomných.“

autorka: Ing. Vladimíra Tichá
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Na Blaníku byl otevřen nový Dům přírody

Dne 2. července se na úpatí Velkého Blaníku odehrálo 
slavnostní otevření Domu přírody Blaníku. Prvními 
návštěvníky nového návštěvnického střediska byli zástupci 
Středočeského kraje, Agentury ochrany životního prostředí, 
Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního 
prostředí, národního geoparku Kraj blanických rytířů, 
starostové obcí v regionu a další hosté. 

Přestřižení pásky se ujal pan Ing. Václav Zemek, 
místopředseda Výboru pro životní prostředí parlamentu ČR, 
Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., vedoucí Správy Chráněné 
krajinné oblasti Blaník, Ing. Pavel Pešout, předseda Českého 
svazu ochránců přírody Vlašim, Miroslav Matuška, starosta 
obce Kondrac a zástupce blanických rytířů ve zbroji jako 
maskot Domu přírody.

Zároveň s otevřením Domu přírody byla zahájena výstava obrazů Stanislava Příhody inspirovaná právě Blaníkem a okolní 
krajinou.

Dům přírody se nachází na nástupním místě naučné stezky S rytířem na Blaník nedaleko Kondrace. U silnice z Kondrace 
na Načeradec upozorní na středisko oranžovozelené vlajky na novém parkovišti pro návštěvníky. 

Pro veřejnost byl Dům přírody otevřen v sobotu 4. července. Provozovatelem Domu přírody Blaníku je Český svaz 
ochránců přírody Vlašim.

autorka: Mgr. Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim

Slavnostní otevření nové silnice v Trhovém Štěpánově

Opravenou silnici z Trhového Štěpánova k dálnici D1 u Soutic 
slavnostně předal všem uživatelům hejtman Středočeského 
kraje Miloš Petera dne 10. července 2015.  Slavnostní 
pásku přestřihl na zrekonstruované části náměstí u Muzea 
Štěpánovska spolu se starostou města Josefem Kornem a 
zástupci Regionálního operačního programu Střední Čechy 
a dodavatele stavby - firmy Firesta Brno.

Oprava komunikace č. II/126 byla dokončena před začátkem 
prázdnin. V novém je nyní už celá trasa z centra Trhového 
Štěpánova až k 56. exitu dálnice D1. Přípravy projektu 
započaly už v roce 2008. Během let se ale rozšířily a nakonec 
plány zahrnuly také rekonstrukci problematické dopravní 
úžiny u kostela v Trhovém Štěpánově, křižovatky u muzea, 
obnovu části náměstí i vybudování chodníků.  

Rekonstrukce silnice přišla na 34 milionů a hradil ji Středočeský kraj. Město Trhový Štěpánov potom z vlastního rozpočtu 
financovalo chodníky a prostranství před muzeem.

autorka: Eva Vrzalová
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Vostrovecké slavení 2015

V sobotu 4. července se Vlašim opět vrátila na několik hodin 
do doby Rudolfa II., kdy zámek držel rytíř Jan Vostrovec z 
Kralovic. Od 10 do 17 hodin probíhal v zámku a ve vstupní 
části parku 7. ročník Vostroveckého slavení, pořádaného 
Muzeem Podblanicka a sdružením Císařský regiment. 

Program zahájil přímo Jan Vostrovec a potom již následovaly 
na nádvoří ukázky orientálního tance, protože kolem roku 
1600 žily české země tureckým nebezpečím. Navázaly dvě 
scénky ze života Jana Vostrovce, připravené podle dobových 
zpráv. První se odehrávala roku 1602 na chotýšanské tvrzi a 
druhá před rokem 1608 na tvrzi v Dalkovicích. Na nádvoří 
proběhla i vědomostní soutěž pro dospělé, jejíž vítězové 
poobědvali s rytířem Vostrovcem a jeho chotí Annou v 
zámeckém sále. Rytíř také celý den procházel zámkem a 
zdravil se s návštěvníky. Odměnu získaly i děti, které se zapojily do „pátrací soutěže“ Záhady Vostrovcova zámku. V 
parku na ně navíc čekal lukostřelecký závod. Na nádvoří měl mučírnu mistr kat a vystoupení fakíra připomnělo zábavy 
císařského dvora, kde Vostrovec často pobýval. Ukázky zbraní a boje šly tentokrát až do starého Říma, kterým byla 
renesanční doba fascinována. Následovaly střelby z mušket, šermířské duely a šarvátka z období třicetileté války. Ta přišla 
se stavovským povstáním, kterého se Vostrovec jako direktor sám účastnil a Vlašim mu byla roku 1621 zkonfiskována. 

Atmosféru slavení doplnilo vojenské ležení s dobovou kuchyní i stánky řemeslníků. A to od kováře po krejčího s nabídkou 
dětských šatů. V 17 hodin se rytíř Vostrovec rozloučil a pozval návštěvníky na další ročník.            

autor: Jindřich Nusek

Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?

15. července (15:00 -17:15) Vlašim (sraz u kašny 
na Žižkově náměstí)

Procházka podél řeky Blanice (pořádá Farní charita 
Vlašim)

22. července (16:00-17:30) Charitní obchůdek 
Vlašim

Ozkoušené recepty na jídlo za pár korun

25. – 26. července Spolkový dům Vlašim Malý letní kurz řezbářství

31. července (19:30) Včelí svět Hulice Večerní prohlídka s včelařským odborníkem MVDr. 
Miloslavem Peroutkou
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Inspirace mimo region

Dobrovolnictví v obci – jak na to?

Zajímavý projekt Národní sítě Zdravých měst a jejích dalších partnerů 
z Česka i ze zahraničí. Do projektu se zapojilo několik měst, a to 
Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem, Soběslav a kraj Vysočina. V 
rámci projektu byla realizována řada besed se stávajícími či budoucími 
dobrovolníky např. studenty či nezaměstnanými.  Proběhly i semináře 
pro organizace, které dobrovolníky shání. Projekt se setkal s velikým 
zájmem jak obcí, tak dobrovolnických center, přinesl řadu nových 
spoluprací, užitečných výsledků a výstupů.

Více k projektu: www.dobrovolnik.cz/komunitni/dobrovolnictvi-v-
cesku-inspirace-pro-komunitu 

Více k dobrovolnictví: www.dobrapraxe.cz/cz/tema/dobrovolnictvi

Co děláme v MAS

Ve spolupráci s Evou Hájkovou připravujeme exkurzi do Finska se zaměřením na lesnictví a navázání spolupráce s finskou 
MAS, která se bude konat v termínu 11. – 16. září.

Foto závěrem

Technická zajímavost dvoupatrový dálniční most u Píště. autor: Radek Vondrák


