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Slovo úvodem

V pondělí 21. 9. 2015 v 12:45 otřásl Vlašimí výbuch v továrně Sellier & Bellot. Neštěstí si vyžádalo tři lidské životy. 
Nehoda otřásla také pocitem bezpečí řady osob, které byly v tu chvíli ve městě a v blízkosti továrny. Hasiči, sanitky, 
policejní auta a vrtulník se začali do prostor před fabrikou shromažďovat okamžitě. Oznámení, že obyvatelům v okolí nic 
nehrozí, následovalo až se zpožděním slovy starosty Vlašimi Mgr. Luďka Jeništy v rozhlase.

Pocit bezpečí je poslední dobou nahlodáván systematicky v souvislosti s uprchlickou krizí. Venkov není a nikdy nebyl 
obehnán hradbami. Není zde brána, která by se dala zavřít a nikoho sem nepustit. Bezpečí venkova bylo vždy postaveno na 
tom, že se lidé navzájem znali, že se o všem novém hned vědělo a každá podezřelá osoba byla hned pod drobnohledem. 
Základem bezpečí bylo, že lidé byli všímaví vůči ostatním. Děti si mohly na návsích hrát bez dozoru, protože venku stále 
někdo byl a kdyby se něco dělo, řešil by to. Do jisté míry to platí i dnes, ale určitě ne automaticky a všude. I v tom vidím 
smysl místní akční skupiny. Vybízí znovu lidi k tomu, aby si všímali – sebe navzájem a svého okolí.

Uprchlická krize ukazuje na skutečný význam Evropské unie, ale i na význam dotací. Každá dotace je politika. Společná 
zemědělská politika se uskutečňuje prostřednictvím Programu rozvoje venkova, sociální politika se na evropské úrovni 
uskutečňuje prostřednictvím Evropského sociálního fondu a tak dále. Evropská politika má podobný cíl jako „místní akční 
skupina“ a tím je pokud možno „společné řešení“. Společné řešení vyžaduje vzájemně se umět domluvit. V prostředí 
různých národů si to vyžaduje i praktická opatření, která nejde zajistit ze dne na den – znalost jazyků, znalost zvyklostí, 
společné jednací sály, prostory, ale také neustálý tréning v „domlouvání se“. Když se dlouhodobě trénujete v dobách 
klidu třeba na dotacích, lépe se vám jedná i v době stresu – třeba o uprchlických kvótách….

Když jsem jako zahraniční tajemnice Asociace soukromého zemědělství ČR přijela poprvé do Bruselu, provedl mě starší 
kolega centrem Bruselu a ukázal všechny budovy, kde jednání probíhají. Celou cestu nezapomínal hezky po česku nadávat 
na bruselskou administrativu, přemíru úředníků, budov, zdlouhavých jednání atp. Když jsem se po asi desetikilometrové 
túře na podpatcích polomrtvá bolestí nohou zeptala odevzdaně a upřímně: „A tedy, má to podle Vás vůbec nějaký 
smysl?“ Odpověděl bez zaváhání: „Má, už skoro 70 let nebyla v Evropě válka.“

Upřímnou soustrast všem rodinám, jejichž příbuzní přišli tento týden ve vlašimské zbrojovce o život.

Mgr. Renata Vondráková, místopředsedkyně MAS Blaník, z. s.

Sellier&Bellot

je jedním z nejvýznamnějších výrobců malorážové munice, kterou vyrábí už od roku 1825. Od roku 2009 je majitelem 
továrny brazilská společnost CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos S.A. (CBC). Každý den opustí továrny Sellier&Bellot 
dva miliony nábojů. Dvě třetiny produkce končí na civilním trhu, tedy na střelnicích a u myslivců, zbytek munice odebírají 
ozbrojené složky. Firma má 1400 zaměstnanců. Silně exportní firma dodává do 80 zemí. Čtyřicet procent produkce 
prodá v Evropě, 30 procent v severní Americe, zbytek na ostatních světových trzích, například v Africe.

Zdroj: http://benesovsky.denik.cz/nehody/ve-vlasimske-zbrojovce-explodoval-strelny-prach-20150921.html
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Aktuality

27. a 28. října – konference „Modlitba za domov“ – společná akce místních akčních skupin a církví 
v ČR – podtitulem celé akce je „Buďte tvůrci pokoje“. Konferenci předchází i výtvarná soutěž pro děti 
na téma „Nakresli co nejkrásnější obrázek jako pomoc pro kamaráda“. Termín soutěže je do 5. října. 
Více: www.modlitbazadomov.cz 

1. - 3. října -  Venkovská komunitní škola - Vzdělávání v komunitně vedeném místním rozvoji – CLLD v obcích -  seminář, 
který ukáže jak využít CLLD v obcích a jak se k tomu hodí venkovské komunitní školy, pokud v obci existují. 

Kde: Kulturní dům Heřmanice

Kontakt: Kontakt: Mgr. Jarmila Machalíčková, +420 776 577 901, email: jarmila97@post.cz

23. - 24. října - konference „Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově“ v Brně. Cílem konference 
je propojit mladé lidi v různých zemích Evropy, sdílet zkušenosti z venkova a přispět k myšlence regionálního rozvoje 
a spolupráce.
Registrace na konferenci: http://goo.gl/forms/cdV2WM6nHo

Představení člena

Sbor dobrovolných hasičů Střítež

Sbor dobrovolných hasičů ve Stříteži byl založen v roce 1969 v hostinci u Švejchů. Nejnutnější základní vybavení obdržel 
tehdy sbor od MNV v Dolních Kralovicích. Pro obec to byla mimořádná událost, což lze vyčíst z hasičské kroniky nebo 
se dozvědět z vyprávění od zakládajících členů.  V letech 1970-1972 postavili hasiči a místní obyvatelé brigádnicky ve 
volném čase kulturní dům. Ten se pak stal následně i základnou sboru. Sbor dobrovolných hasičů Střítež v úzké spolupráci 
s obcí Dolní Kralovice postupně budovu po částech zvelebuje.

A co se nám v posledních deseti letech povedlo?

2004 – ústřední topení
Původní parní topení již bylo na úplné hranici své životnosti, oprava byla nutná pomalu při každé akci pořádané 
během topné sezóny. Hasiči vybourali staré topení i kotel, firma dodala nový kotel na uhlí a nové radiátory. Hasiči 
pak zrealizovali dokončovací stavební práce. Investice 
cca 130 tisíc byla z rozpočtu obce Dolní Kralovice. 
2005 – toalety
Toalety prošly zásadní rekonstrukcí v roce 2005, včetně 
rozšíření jejich počtu. Veškeré bourací a stavební práce 
včetně obkladů a položení dlažeb realizovali dobrovolní 
hasiči svépomocí, instalatérské práce zajistila obec svými 
zaměstnanci. Akce byla financována z rozpočtu obce.
2006 – podlaha na sále
Parkety na společenském sále byly nelakované, musely 
se opakovaně brousit a pastovat. Tato technologie údržby 
byla již roky přežitá. Celá podlaha byla proto přebroušena 
a nalakována.
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2006 – vstup do Posázaví, o.p.s.
S rozšiřováním aktivit se stále více projevovaly nedostatky, 
plynoucí ze stáří stavby, technologií a vlastně i toho, že 
kulturní dům byl vybudován z použitého materiálu. Bylo 
ale jasné, že na rozsáhlejší rekonstrukci obecní rozpočet 
nestačí. Proto v září 2006 vstupujeme do Posázaví, 
s výhledem oboustranné spolupráce a získání dotací pro 
naše další plány a cíle. 
2008 – malý sál
Dalším postupným krokem při modernizaci bylo propojení 
přísálí s chodbou a výčepem. Vznikla tak útulná a moderně 
vyhlížející společenská místnost pro cca 30 lidí. V rámci 
akce bylo instalováno nové palubkové obložení nejen 
v přísálí, ale i na vstupní chodbě. Všechny práce provedli 
hasiči svépomocí.
2009 – projekt „Multifunkční kulturní, společenské a sportovní centrum Střítež“. 
Dozrály představy a plány, co je třeba ještě na našem kulturním domě opravit a vylepšit. Nejvíce nás tížil špatný stav 
všech oken a vytápění hlavního sálu. Bylo třeba vyměnit všechna okna, zateplit střechu sálu a vyměnit krytinu. Posílit 
vytápění instalací dalšího kotle. V souvislosti s těmito pracemi se zrodila myšlenka na využití sálu i pro sportovní aktivity. 
Našim představám byla prakticky „ušita na míru“ jedna fiche z dotačního programu Leader z Programu rozvoje venkova 
ČR. Takže jsme neváhali, sepsali projekt dle požadovaných kritérií a přihlásili ho. 
2010 – „projekt je přijat“
Během února proběhla na Posázaví o.p.s. prezentace projektu společně s dalšími uchazeči. A náš projekt byl úspěšný 
a byl zařazen mezi projekty vybrané k podpoře ze SZIF. V srpnu pak na SZIF podepisujeme dohodu o poskytnutí dotace 
ve výši 1.114.047 Kč. Byla vyměněna střešní krytina nad společenským sálem a zároveň položena na stropě tepelná 
izolace. Proběhla kompletní výměna oken a vstupních dveří za plastová. Nově byl instalován kotel na obnovitelné 
zdroje (zplynovací kotel na dřevo) a zároveň bylo provedeno vyvložkování komínů nerezovými rourami. Na sále je nové 
obložení. Jedním z nejdůležitějších cílů projektu bylo rozšířit využití společenského sálu i na další sportovní aktivity. 
Proto byly instalovány ochranné sítě na okna a na zakázku bylo vyrobeno modulové pódium, které je možno sestavit 
nebo rozebrat doslova během pár minut. Bylo pořízeno sportovní vybavení na stolní tenis a badminton. Pro společenské 
akce a k využití pro potřeby školení a vzdělávání byl sál vybaven novými židlemi a dataprojektorem s plátnem.
2013 – vstup do MAS Blaník – SDH Střítež je zakládajícím členem.
Sbor má momentálně 43 členů. Pravidelně uskutečňuje společenské i sportovní akce jako např. tradiční hasičský ples, 
mikulášskou besídku pro děti, setkání rodáků, turnaj v badmintonu, loučení s prázdninami aj. Pravidelně jezdíme také na 
hasičské soutěže nebo různá cvičení. Organizujeme brigády na kámen, dřevo či úpravu vodní nádrže.

autor: Jiří Mejzlík, Jiří Podhacký

Informace o dotacích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo příjem žádostí v programech na podporu rozvoje nestátního 
neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu. Cílem je vytvářet a podporovat podmínky 
pro rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání a dalších mimoškolních zájmových činností vedoucích 
k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže. Hlavními prioritami programů jsou podpora participace, 
podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže a podpora tvořivosti. Ukončení příjmu žádostí je 31. 10. 2015. 
Více: www.msmt.cz 
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Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje příjem žádostí v Programu grantové podpory pro NNO - aktivity ve 
prospěch zdravotně postižených a chronicky nemocných. Obsah projektů poskytované služby musí mít 
rehabilitační, edukační, nácvikový nebo informační charakter směřující ke zlepšení prognózy a zvýšení kvality 
života zdravotně postižených osob nebo chronicky nemocných osob. Uzávěrka příjmu žádostí je 31. 10. 2015.  
Více: www.mzcr.cz/obsah/program-grantove-podpory_3337_1.html 

Nadace Partnerství informuje o grantovém programu „Zelené oázy“.  Cílem projektu bude navrácení zeleně do obcí a měst. 
Žadatelem může být obec, spolek, škola apod. Maximální výše dotace je 140 000 Kč. Uzávěrka příjmu žádostí je 6. 11. 2015. 
Více: www.nadacepartnerstvi.cz 

Nadace VIA vyhlašuje příjem žádostí do programu „Pomáhej“. Program je určen neformálním skupinám 
dětí a mladých lidí ve věku od 7 do 26 let, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc (benefiční 
akce – např. divadelní představení, koncert, ples apod.). Uzávěrka příjmu žádostí je 7. 10. 2015. 
Více: www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-filantropie/pomahej-2015

Co se děje v regionu

Dny evropského dědictví v Růžkových Lhoticích

Dny 12. a 13. září vítal návštěvníky barokně-klasicistní zámek v Růžkových Lhoticích svátečněji. Jako pobočka Muzea 
Podblanicka se připojil ke Dnům evropského dědictví, pořádaných ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. Letošní téma „Památky znovuzrozené“ vyznělo ve Lhoticích naplno, protože zámek získalo muzeum 
roku 1973 ve velmi poškozeném stavu. Letos je to přesně 40 let, co byl zpracován stavebně historický průzkum, který 
odstartoval generální rekonstrukci objektu. Průběh oprav si návštěvníci o víkendu připomněli na panelech v chodbě 
zámku. Ke kapitolám jeho „znovuzrození“ patří i nová expozice Kraj tónů, otevřená v loňském květnu. V Zeleném, 
smetanovském salonu si návštěvníci připomněli, že právě roku 1835 (před 180) lety získal Lhotice František Smetana 
s rodinou. Nejstarší syn Bedřich tu jako student strávil nejšťastnější léta života, která se promítla v jeho pozdějších 
dílech – od Prodané nevěsty po Mou vlast. Rodina Smetanových zůstala ve Lhoticích až do roku 1844. Modrý salon 
připomněl návštěvníkům, že před 80 lety „opustil navždy“ svůj podblanický kraj Josef Suk. Zaujal je především klavír, na 
kterém hrával skladatel v Benešově, kde také zemřel 29. května 1935. Volně návštěvníci procházeli zámeckou zahradou, 
kde mladý Bedřich Smetana zřejmě dováděl se sourozenci i snil o láskách. Právě ve Lhoticích naposled viděl sestřenku 
Louisu, které věnoval slavnou polku. V prostoru zahrady zaujala návštěvníky i nově zřízená pravěká pec. Tu muzeum 
využívá od letošního září v rámci edukačního archeologického programu. 

autor: PhDr. Jindřich Nusek, autorka fotografií: Veronika Hanusová

 Zelený salon se dvěma klavíry Bedřicha Smetany. Návštěvníci u Sukova klavíru v nové expozici Kraj tónů
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Den pro Diakonii

Tak jako každoročně se i v září  roku 2015 otevřely dveře azylového 
domu ve Vlašimi nejen pro ty, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, 
ale pro všechny, kteří se chtěli podívat, jak služba azylového domu 
funguje, co se od jejich poslední návštěvy změnilo a co je nového 
v Zrnku  - Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Program 
Dne pro Diakonii začal dopolední bohoslužbou ve Spolkovém domě, 
odkud se zájemci přesunuli do azylového domu. Tady mohli kromě 
jiného vidět i novou kuchyň ve druhém patře, kterou se podařilo 
zakoupit díky daru obchodního řetězce Tesco. Nová je i úprava prostor 
pro přípravu marmelád, džemů a sušeného ovoce při dodržení všech 
hygienických zásad a norem. V zahradě střediska vyrostl nový plot, 
tím se podařilo zajistit větší bezpečnost dětí s ohledem na členitý 
terén zahrady. Pomalu se rodí i užitková zahrada, ze které bychom 
rádi už příští rok sklízeli drobné ovoce, levanduli a další bylinky.  Po prohlídce domu pokračoval program na nádvoří 
vlašimského zámku. Ani letos nezklamali úžasní Páni ze Zvěřince, při jejich souboji muže proti muži se divákům tajil dech 
a nádvoří se otřásalo od bolavých dopadů rytířů na tvrdé žulové kostky. Šermíře vystřídal soubor LŠU ve Vlašimi pod 
vedením Lenky Zemanové. Osm píšťalek připomnělo písničky z filmů a pohádek i skladby méně známé. Flétny vystřídala 
skupina Kotlík a parkem se nesly country a trampské písně. Program zpestřili také malí i velcí herci z azylového domu 
s pohádkou Jak se Mařenka ztratila v pohádkovém lese. Od hladu a žízně návštěvníky zachránila návštěva jednoho ze 
tří stánků na nádvoří. Káva, čaj, limonáda a zákusky, skoro jako v malé cukrárně. V dalším stánku bylo možné zakoupit 
něco z dílny nebo z kuchyně z azylového domu. Slaďounká marmeláda, sušená jablka a hrušky, na zimu teplé pletené 
ponožky nebo náušnice na parádu. A pro tvořivé ruce byly připraveny sítotiskové šablony, které oživily jednoduché tašky 
barevnými obrázky, děti si mohly namalovat sádrové odlitky.

Děkujeme všem za milá setkání i každou pomoc při poskytování našich služeb.

autorka: Věra Janoušová

Ekologická olympiáda zná vítěze

Studenti z jedenácti středních škol celého Středočeského kraje se 25. až 26. září 2015 sjeli do Vlašimi, aby se zúčastnili 
21. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády. V tříčlenných týmech se zde utkali ve dvou praktických a dvou 
teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol zapojit nejen svou paměť, ale také logické uvažovaní, prezentační 
dovednosti a praktickou zručnost. Titul vítězů získalo družstvo Gymnázia Mnichovo Hradiště ve složení Jindřich Dvořák, 
Barbora Falářová a Kryštof Havelka, které získalo 305,25 bodů ze 410 možných. Druhé místo obsadili studenti z Gymnázia 
Z. Wintra Rakovník a třetí místo patřilo Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav. Krajským koordinátorem kola ve 
Středočeském kraji je ZO ČSOP Vlašim. Tradičním pořadatelem soutěže na celonárodní úrovni je Český svaz ochránců 
přírody. Vítězné družstvo bude Středočeský kraj reprezentovat v celonárodním kole, které proběhne na jaře v Jizerských 
horách. Smyslem ekologické olympiády není pouze soutěž 
pro soutěž, nýbrž zejména prohloubení motivace studentů 
k ochraně životního prostředí a podpora jejich vzájemného 
seznámení a sdílení zkušeností, společných zájmů a zážitků. 
Ústředním motivem letošního kola bylo „Sport, rekreační aktivity 
a ochrana přírody“. Studenti na toto téma zpracovávali praktické 
úlohy. Jejich prvním úkolem bylo vytvořit nabídku turistického 
produktového balíčku a následně zpracovat anketu k hlavnímu 
tématu olympiády. Ve druhé praktické úloze prováděli opravu 
povrchu lesní cesty, která je součástí hlavní trasy naučné stezky 
ve vlašimském zámeckém parku pomocí drceného kameniva

autor: Jiří Pavelka
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?

1. října od 17:00 Muzeum Podblanicka 
Vlašim

3xjinak-výstava (výstava trvá do 25.10.)

1. října od 16:00 Charitní obchůdek 
Vlašim

Komu pomáhám a kdo pomáhá mě? – povídání na 
společné téma

2. října od 20:00 KD Blaník Vlašim Blaník-divadelní představení

3. října 13:00 – 17:00 Spolkový dům Vlašim Podzimní jablkobraní - zahradní slavnost pro veřejnost 
s hudbou, divadlem a tancem, jarmarkem

3. října od 10:00 Záchranná stanice 
Pavlovice

Pochod s veverkou Čiperkou – pochod spojený 
s návštěvou Záchranné stanice

9. října  18:00-20:00 Spolkový dům Vlašim Divadelní workshop s Alešem Povolným

10. a 11. října 9:00-16:00 ČSOP Vlašim Dřevohraní-řemeslný kurz

17. a 18. října 9:00 – 17:00 ČSOP Vlašim Technika decoupage a speciální efekty -kurz

Inspirace mimo region

Ohňový trenažér – Zbiroh

Ohňový trenažér napomáhá hasičům při jejich tréninku. 
Pomáhá jim prohlubovat jejich dovednosti, ověřovat 
jejich schopnosti a získané teoretické znalosti požárů. 
Díky tříúrovňovému systému výcviku si mohou hasiči 
vyzkoušet, jaké to bude zasahovat v reálné situaci. 
Mohou si zde natrénovat a vyzkoušet, jak zasahovat 
u požáru podzemní garáže, zásobníku a potrubního 
mostu, sila či železniční cisterny apod. A nejenom 
v souvislosti s pondělními událostmi ve Vlašimi musíme 
říci, že takových zařízení není nikdy dost.

Více: www.hzscr.cz/clanek/ohnovy-trenazer.
aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 
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Co děláme v MAS

Dne 15. září proběhlo jednání Výboru MAS, kde byly projednány podklady pro členskou schůzi MAS Blaník.

Dne 22. září se sešla členská schůze MAS Blaník. Členové přijali dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Fondu 
podpory malého a středního podnikání a také mimořádnou účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Středočeského 
kraje. Také schválili druhou změnu rozpočtu MAS Blaník na rok 2015. Dále byla schválena úprava stanov MAS 
Blaník, z. s. tak, aby odpovídaly požadavkům standardizace MAS. Dalšími body na programu byly např. členské 
příspěvky pro rok 2015, místní akční plány škol či bankovní poplatky. Na závěr proběhlo neformální posezení, kde 
mohli členové shlédnout prezentaci Evy Hájkové o exkurzi do Finska, kterou pořádala MAS Blaník.

Exkurze do Finska

Místní akční skupina Blaník pořádala exkurzi do Finka. Účastníci exkurze strávili ve dnech 11. – 16. září 2015 
ve Finsku pět dní s bohatým programem. Hlavním tématem bylo lesnictví a také navázání spolupráce s finskou 
místní akční skupinou Aktiivinen Pohjois Satakunta, která se již od roku 1997 věnuje rozvoji venkova v oblasti 
jihozápadního Finska. Exkurze se účastnilo celkem šest zástupců MAS Blaník, dále 4 členové českých lesnických 
sdružení a soukromých firem a další 4 účastníci zastupovali MAS Orlicko a MAS Uničovsko. Vedle hostující finské 
MAS se organizace ujalo Sdružení vlastníků finských lesů regionu Kihniö-Parkano v čele s jeho předsedou Aki 
Haapaniemi, který českým účastkům připravil pestrý a zajímavý program. Účastníci se podívali do jednoho z 39 
finských národních parků, kde se seznámili s tradičními způsoby obhospodařování krajiny ve Finsku. Navštívili 
také přírodní rezervaci prales Multiharju. Dále se setkali se zástupci místní samosprávy starostou města Parkano 
a místostarostou města Kihniö, stejně jako s předsedou hostitelské MAS Aktiivinen  Pohjois Satakunta a její 
koordinátorkou zahraničních projektů. S nimi také navázali rozhovor na téma případné budoucí spolupráce. Během 
odpoledního semináře byla představena činnost MAS Blaník a SVOL (Sdružení vlastníků soukromých a obecních 
lesů). V rámci exkurze byla navštívena jedna z místních farem. Účastníci se zde setkali s lesníky a seznámili se se 
způsoby těžby a zpracování dřeva. Zajímavou byla také návštěva muzea rašeliny a seznámení s těžbou rašeliny jako 
důležitého obnovitelného přírodního zdroje na výrobu elektřiny, tepla a pro využití v zemědělství.

autorka: Eva Hájková
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Foto závěrem

Jak jsme se měli ve Finsku…


