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Slovo úvodem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

V tomto vydání Vám přinášíme obvyklé stálé rubriky, plné aktuálních témat. Zájemci o inovace, zdravá města a / nebo 
mikrofinancování zde najdou pozvánky na konference. Sportovci se dočtou o nové cyklostezce, starostové o další exkurzi, 
milovníci zvířat o křtu vyder. V inspiraci mimo region se dozvíte o projektu uměleckých ateliérů pro děti. Já osobně 
inspiraci nacházím v rubrice představení člena, kam se do předepsané normostrany podařilo vměstnat bohaté aktivity 
a vlastně i život naší členky – loutkářky, učitelky (a jak se dozvíte, ženy mnoha dalších profesí) – paní Evy Houdkové.  
Jeden můj kamarád mě zase před lety inspiroval k dlouhé pracovní cestě do dalekých exotických míst, a ačkoli jsem 
ještě na letišti tajně váhala, jestli nemám raději zůstat v bezpečí domova, nakonec jsem nastoupila do letadla a z oněch 
zkušeností a zážitků čerpám doteď.

Konec konců, proto vydáváme tento newsletter, abychom Vám přinášeli inspiraci pro vaše projekty a aktivity. Jedna 
z cest, jak dostat nápady z hlavy na papír a do sdělitelné formy jsou tzv. myšlenkové mapy. Je to jeden ze způsobů, 
jak třídit a systematizovat informace. Můžete si ji namalovat snadno tužkou na list papíru; pokud chcete vaše nápady 
a myšlenky sdílet a prezentovat dál, zkuste jeden z nástrojů na tvorbu myšlenkových map. Jsou dostupné na internetu, 
v základních verzích zdarma. Podívejte se třeba na www.mindmup.com – která je v základní verzi zdarma, nebo na 
www.mindmeister.com (demoverze zdarma). Myšlenková mapa Vašeho projektu může pak vypadat třeba takto:

Vytvořeno s pomocí nástroje www.mindmup.com

Mapu můžete dále větvit, přidávat obrázky, měnit barvy, spojovat boxy mezi sebou…

Dostat inspiraci může být jako dostat lehkou chřipku – honí se Vám hlavou, cítíte ji v nose… a můžete ji přechodit – 
nakonec, jako by nebyla. Já Vám přeju, ať z té vaší (inspirace) něco je!

Pěkné čtení přeje 

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková, předsedkyně MAS Blaník, z. s.
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Aktuality

Tematické pracovní skupiny a semináře k operačním programům – srdečně Vás zveme na tematické pracovní skupiny 
k jednotlivým operačním programům. Pojďte s námi probrat, která opatření by měla být podpořena v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje na území MAS Blaník.

16. listopadu – Program rozvoje venkova – 15:00 – 17:00 – seminář se bude konat ve Spolkovém domě ve Vlašimi 
v přednáškové místnosti. 

24. listopadu – Integrovaný regionální operační program – 15:00 – 17:00 – seminář se bude konat ve Spolkovém domě 
ve Vlašimi v přednáškové místnosti. 

25. listopadu – Setkání ke Komunitnímu plánu sociálních služeb a Operačnímu programu Zaměstnanost – 14:00 – 
17:00 – seminář se bude konat ve v salonku KD Blaník ve Vlašimi. 

18. – 20. listopadu – Venkovská konference s názvem „Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních 
technologií“.  Hlavními tématy budou inovace v řešení likvidace odpadů, čištění odpadních vod, komunálních službách, 
přeměna běžného plastového odpadu v čistý olej nebo inovace v koncepčních dokumentech. Konference se uskuteční 
v Havlovicích.

Více: www.kjh.cz 

19. listopadu 2015 – Konference Mikrofinancování – Konference k problematice mikrofinancování sociálních podniků, 
poskytovatelů sociálních služeb a mikropodniků. Konference je určena pro potenciální investory, sociální podniky, 
poskytovatele sociálních služeb, neziskové organizace, živnostníky a malé firmy. Konference proběhne v Bankovním 
institutu vysoká škola v Praze.

Více informací: info@occasioops.cz.

Co je to mikrofinancování?

Mikrofinancování je vlastně návratná mikropůjčka pro zahájení malého podnikání s tím, že o půjčku žádá skupina 
podnikajících, je to vlastně takové družstvo. Obdobné koncepty fungují po celé Evropě. Obecným atributem by měla být 
podpora začínajících podniků a to např. formou poradenství a dozoru, zároveň však musí být půjčka vratná v plné výši. 
Mikrofinancování není charita.

Proč tedy mikropůjčka? Původ prvních mikropůjček se datuje k roku 1983, kdy byla poskytnuta první mikropůjčka 
a autorem je ekonom a bankéř Muhammad Yunus. Tomu byla za tento koncept mikrofinancování pro chudé v roce 2006 
udělena Nobelova cena.

zdroj:http://www.zenysro.cz/podnikani/vychova-podnikatelek-v-cechach/mikrofinancovani-podnikani-prichazi-do-cr

1. a 2. prosince 2015 – 22. Konference Zdravých měst – Konference je zaměřena na sdílení osvědčených postupů 
v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, 
plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Konference současně připomene výročí 70 let OSN. Konference 
proběhne Kaiserštejnském paláci (1. den) a v Paláci YMCA (2. den).

Více: www.ZdravaMesta.cz/konference2015.
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Představení člena

PhDr. Eva Houdková 

PhDr. Eva Houdková se narodila v roce 1936 ve Vlašimi na Podblanicku. Jako tisíce rodin i její rodina byla poznamenána 
válkou. Její otec byl příslušníkem pohraniční stráže. Po demobilizaci se rodina přestěhovala ze Šumavy do Brozan nad 
Ohří. Její otec pocházel z Podřipska. Zde se stal tajemníkem obecního úřadu a také vedl odbojovou organizaci, která 
však byla prozrazena konfidentem. Všichni členové byli pozatýkáni a otec byl 2. července 1942 popraven. Dětství od 
roku 1945 a léta studií prožila s maminkou v Litoměřicích. Absolvovala hudební a pedagogickou školu. Dvanáct let byla 
členkou divadelního souboru Karla Hynka Máchy. Vyučovala v Černčicích, v Kravařích, v Litoměřicích na základní škole 
a pedagogické škole a v Soběslavi na základní škole a gymnáziu. Na tato léta a své studenty velmi ráda vzpomíná.  Při své 
výstavě k šedesátým narozeninám v Litoměřicích zažila krásné setkání se svými žáky a členy souboru. I po třiceti letech 
ji velmi dobře přijali a společně si zavzpomínali. „Takové okamžiky jsou na učitelské profesi krásné a vždy zahřejí člověka 
u srdce,“ vzpomíná.

Od roku 1966 žije trvale v rodné Vlašimi. Vrátila se sem do rodného domu. Díky všem prožitým zkušenostem a silné 
vazbě na dědečka, který zemřel v roce 1964. Náročnou situaci při renovaci domu zvládla díky zázemí u matky a také 
díky pomoci lidí, kteří dědečka znali a velice si ho vážili pro jeho spravedlivou povahu. Všechny tyto vazby na region jí 
pomohly lépe zvládnout novou situaci a navázat kontakty s veřejností. Protože ve Vlašimi nejsou žádné pedagogické 
školy, tak začala vyučovat hru na klavír, dramatický obor – loutkářství na Lidové škole umění a Základní umělecké škole. 
Také vyučovala hudební výchovu na základní škole a na gymnáziu ve Vlašimi i v Benešově.  Vedla dětské pěvecké sbory, 
na Lidové škole umění autorský loutkářský soubor „Kopretina“. V letech 1976 až2006 byla sbormistryní Komorního 
ženského sboru při KD Blaník ve Vlašimi. V roce 1991 založila ateliér „EH“ Vlašim. Svou profesi neopustila ani v důchodu. 
Nadále chtěla děti seznamovat s krásami loutkářství, tak rozšířila původní pomůcky a vytvořila Stavebnici loutek. Její 
loutky jsou certifikované ochrannou známkou „Kraj blanických rytířů“. Všechny výrobky připravuje sama. Je ve své 
firmě vedoucím, návrhářem, nákupčím i dělníkem.  Ve svém oboru pořádá přednášky, besedy a pracovní semináře.  
Od roku 2006 má Vzdělávací instituci akreditovanou MŠMT v Praze a poskytuje mateřským a základním školám kurzy 
o loutkářství v rámci dalšího vzdělávání.  Je také autorkou řady loutkových pohádek s písničkami.  V roce 2014 jí bylo 
uděleno ocenění „Blanický rytíř“.

Má tři děti, které absolvovaly hudební i dramatický obor na Základní umělecké škole, čtyři vnučky a dvě pravnoučata. 
Výstavy: v letech 1973 až 2015 – uskutečnila více než 30 loutkářských výstav pro školy i veřejnost v Čechách, na Moravě 
i ve Slezsku. Ve Vlašimi iniciovala několik výstav významných umělců, spolupracuje s ČSOP Vlašim, Krkonošským muzeem 
ve Vrchlabí a s neziskovou mezinárodní organizací UNICEF v Praze a od roku 2013 je členkou MAS Blaník.

Kam můžete vyrazit za loutkami?

13. prosince v 13. 45 – kostel sv. Jakuba Staršího v Domašíně – Domov pro pejska – pohádka
autorka: PhDr.Eva Houdková
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Popisky k fotografiím: 
1) Jan Jelínek – dědeček
2) Žáci loutkářského souboru Kopretina po vítězství na soutěži v Bystřici u Benešova, 5. prosince 1982
3) Bude pravnučka Helenka loutkářkou?

Informace o dotacích

Operační program Zaměstnanost – aktuální výzvy

Výzva č. 22 – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – Podporované aktivity v rámci projektu jsou 
např. podpora komunitní sociální práce, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní 
péče, podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či 
komunitám, aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních 
sociálních a profesních dovedností apod.). Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, obce, organizace 
zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb a další. Výzva platí od 23. září 2015 do 30. 
listopadu 2015. Více: www.esfcr.cz/vyzva-022-opz 

Výzva č. 37 – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po 
transformaci – Podporované aktivity v rámci projektu jsou např. tvorba analýz potřebných pro zpracování či revizi 
transformačního plánu zařízení, tvorba metodik spojených s transformačním procesem zařízení, odborné vzdělávání 
zaměstnanců v oblasti transformace pouze prostřednictvím akreditovaných kurzů, podpora aktivit směřujících k zapojení 
uživatelů do místní komunity, aktivity na podporu sociálních služeb komunitního charakteru nebo zvýšení nabídky 
sociálních služeb komunitního charakteru prostřednictvím zabezpečení dostatečného počtu odborných pracovníků. 
Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb a obce. 
Výzva platí od 20. října 2015 do 31. prosince 2015. Více: www.esfcr.cz/vyzva-037-opz 

Operační program Životní prostředí – aktuální výzvy

Výzva č. 21 – Snížit množství vypouštěného znečištění povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů – 
Podporované aktivity v rámci projektu jsou výstavba kanalizace za předpokladu existence čistírny odpadních vod 
v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace i intenzifikace čistírny odpadních 
vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány). 
Dále bude podporována výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod. Oprávněnými žadateli jsou obce, 
příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí a další. Výzva platí od 15. října 2015 do 5. ledna 2016.
Více: www.opzp.cz/vyzvy/21-vyzva/dokumenty 

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje příjem žádostí do programu „Knihovna 21. století“ v tematických okruzích „Podpora 
práce s národnostními menšinami a integrace cizinců“, „Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro 
občany se zdravotním postižením“ a „Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost“. Oprávněnými žadateli jsou provozovatelé 
knihoven dle zákona č. 257/2001 Sb., spolky a zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb. Příjem 
žádostí bude ukončen 10. prosince 2015. Více: www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm 

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje 23. ročník výběrového řízení pro studenty a studentky středních škol 
k získání stipendia na studium na soukromých středních školách v USA a ve Velké Británii. Uzávěrka příjmu žádostí je 3. 
prosince 2015. Více: www.osf.cz/jak-pomahame/stipendia/aktualni-vyzva/ 



MAS Blaník
Newsletter
Místní akční skupiny Blaník č. 17/2015

MAS Blaník, z. s.  
Adresa: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01, e-mail: info@masblanik.cz, www.masblanik.cz 
Redaktorka Newsletteru: Mgr. Jitka Fialová, jitka.fialova@masblanik.cz, tel. 731 219 123, Sazba: Radek Vondrák Karennet, Jazyková 
korektura: Mgr. Klára Sutlovičová MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce), soukromého 
(fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového sektoru, které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí 
okolo hory Blaník spadajících do sdružení obcí – Podblanicko, Blaník, Želivka a Český smaragd

17/2015-uzávěrka 26. 10., další bude 16. listopad

Co se děje v regionu

Misijní koláč 

O víkendu 17. a 18. října 2015 pořádala naše farnost akci Misijní 
koláč (reg.zn.). V sobotu se nám sešlo 32 druhů koláčů, buchet 
a dalších dobrot. Připravili jsme z nich 85 balíčků, které jsme 
oMisijní neděli nabízeli za vydatné pomoci našich dětí po ranní 
mši svaté před kostelem sv. Jiljí. Výši příspěvku jsme nechali na 
dobrosrdečnosti dárců. Získali jsme takto 10 680 Kč, které rádi 
poukazujeme na konto Papežských misijních děl. Peníze poslouží 
pro záchranu hladem trpících dětí v misijních oblastech světa. 
Děkujeme všem, kteří se nebáli otevřít své srdce a přispěli na 
dobrou věc.

autorka: Miroslava Ptáčková

O víkendu můžete vyzkoušet nově otevřenou cyklostezku u Trhového Štěpánova

Mezi obcí Tehov, Rehabilitačním ústavem Kladruby a Trhovým 
Štěpánovem vznikla zcela nová cyklostezka. Vyasfaltovaná trasa 
pro hendikepované uživatele, cyklisty nebo in-line bruslaře 
měří přes 4 kilometry a vede převážně lesem a otevřenou 
krajinou. Během týdne se po slavnostním zprovoznění vydalo 
na projížďku několik desítek sportovců – nechyběli mezi nimi 
vozíčkáři, děti a senioři na jízdních kolech i koloběžkách. 

Projekt „Cyklostezka vozíčkářům přátelská“ přišel na 15,5 
milionu korun. O financování se rozdělily Regionální operační 
program Střední Čechy, Středočeský kraj a Město Trhový 
Štěpánov. Slavnostní pásku tedy přestřihli starosta města 
Trhový Štěpánov Josef Korn, náměstek ředitele ROP Střední 
Čechy Ing. Tomáš Oliva, náměstek hejtmana Mgr. Karel Horčička a zástupci dodavatelů i uživatelů. Pan farář P. Jiří Ptáček, 
vzniklé trase požehnal.

Nová cyklostezka s číslem 8243 se napojila do sítě zdejších cyklotras v Trhovém Štěpánově. V okolí Rehabilitačního ústavu 
Kladruby zase dovede cyklisty a vozíčkáře k tamní naučné stezce. „Cyklostezku vozíčkářům přátelskou“ lemuje několik 
laviček, odpočinkových míst a informačních tabulí, které jsou uzpůsobené tak, aby informace byly snadno viditelné 
pro turisty na invalidních vozících a handbicích. Pohodlný povrch cyklostezky bude příjemný i pro ostatní sportovce 
a výhledy do krajiny Podblanicka a pobyt v přírodě ocení všichni uživatelé. 

autorka: MgA. Eva Vrzalová

Další exkurze starostů na Vysočinu

V pátek 23. října 2015 se skupina 6 zástupců obcí spolu s doprovodem zúčastnila již podruhé exkurze do 
kraje Vysočina. Tentokrát účastníci zavítali do jihlavského průmyslového parku, kde se nachází linka n a 
dotřiďování separovaného odpadu. Vybudovala ji nákladem 38 milionů korun společnost ASMJ s.r.o. Linka 
zpracovává papír (karton, noviny, časopisy, jiné druhy papíru), plast (PET lahve, folie, případně jiné druhy recyklovatelných 
plastů), dále separuje plasty z obcí a firem včetně folií a směsných plastů dodávaných externími dodavateli. 

Poté se skupina vydala na návštěvu Okříšek zhruba půl hodiny cesty z Jihlavy. Na úřadu městyse ji srdečně přivítal pan 
starosta Zdeněk Ryšavý spolu s panem místostarostou Ladislavem Příhodou, který je zároveň jednatelem Technických 
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služeb Okříšky s.r.o. Společně pak představili projekt komunitní 
kompostárny, která byla uvedena do provozu na jaře 2013. 
Podstatou projektu bylo vybudování oplocené, asfaltem částečně 
zpevněné plochy (1750 m2) na obecním pozemku. Bioodpad je 
zde promícháván se štěpkou a postupně zraje v kompost, který 
smí být použit na veřejná prostranství či si ho mohou zadarmo 
brát občané Okříšek. Kapacita je projektována na 570 tun 
zpracovaného bioodpadu ročně a do budoucnosti je počítáno 
s rezervou, pokud by o zpracování odpadu měly zájem okolní 
obce. Náklady na zřízení kompostárny byly cca 3 miliony korun, 
90 % tvořila dotace z Operačního programu životní prostředí.

Obě exkurze ukázaly, že kraj Vysočina má své priority v odpadovém 
hospodářství stanoveny poměrně jasně. Další materiálové využití 
má svůj smysl a zatím se stále vyplatí. Na závěr už lze jen dodat: 
štěstí přeje nejen připraveným, ale i odvážným.

autorka: Mgr. Veronika van der Ent

Vydry z paraZOO pokřtěny. Jmenují se Kapka a Fousek.

Dvě mladé vydry z vlašimské paraZOO pokřtil v pátek 30. října 
Luděk Jeništa, starosta Vlašimi. Kapka a Fousek dostali nejen 
nová jména, ale i speciální rybí dort. Štěstí a zdraví jim přišla 
popřát stovka návštěvníků, pro které byly po celý den v paraZOO 
připraveny hry s vydří tématikou. 

Jak vydra Kapka a vydřák Fousek přišli ke svým novým jménům? 
Po celý měsíc září posílali návštěvníci a příznivci paraZOO své 
návrhy jmen. Z několika desítek došlých návrhů vybral dvě vítězná 
jména pan starosta Luděk Jeništa a adoptivní „rodič“ obou vyder. 
„Vybral jsem taková jména, která nejsou lidská a která se vztahují 
buď k vodě, nebo k tomu, jak vydry vypadají. Chtěl jsem, aby šla 
dobře vyslovovat i malým dětem a každý si je snadno zapamatoval,“ vysvětlil svůj výběr vydří kmotr Luděk Jeništa. 

Samotný křest proběhl spíše symbolicky. Vydry, samy o sobě už dostatečně mokré, přihlížely z bazénu slavnostnímu 
polití svých křestních listů sektem. Po křtu dostala každá svůj vlastní plovoucí rybí dort. Návštěvníky pak dlouhou dobu 
bavily postrkováním, potápěním a okusováním dortů. Svůj křest si užily doslova dosyta. 

„Vydry Kapka a Fousek se k nám dostaly jako osiřelá mláďata. Dort jsme jim vyrobili z ryb, zeleniny a ovoce, které 
jsme zalili vodou a zamrazili. Pro vydry je dolování potravy z dortu mnohem zábavnější a na nějakou dobu je to dobře 
zaměstná,“ řekl Stanislav Němec ze Záchranné stanice pro živočichy Vlašim.

Kromě vlastního křtu návštěvníci po celý den luštili vydří křížovku, děti skládaly vydří skládanky, malovaly si na obličej 
vydří čumáčky a celé rodiny se fotografovaly ve vydřím fotokoutku. 

autorka: Mgr. Kateřina Červenková

Podblanický hudební podzim v Českém smaragdu

Tóny Podblanického hudebního podzimu jsou v tuto chvíli už za polovinou jeho letošního 31. ročníku. Festival je 
bezesporu jedním z nejkrásnějších a zároveň také velmi výjimečných kulturních svátků našeho kraje. Je to také ojedinělá 
příležitost, která zavede hvězdy klasické hudby do venkovských kostelíčků, obecních koncertních síní nebo historických 
prostor za zdejšími posluchači a diváky. 

V Mikroregionu Český smaragd zavítal Podblanický hudební podzim nejprve začátkem října do Zdislavic. Městys 

autorka: Barbora Hozová
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je partnerem festivalu už dlouhá léta, lidé si tam nadšeně 
chodí každý rok poslechnout osobité interprety do kostela sv. 
Petra a Pavla. Letos byl barokní kostelík znovu zcela zaplněn 
a vystoupení vokálně instrumentálního souboru Chairé Příbram 
mělo u zdislavského  publika obrovský úspěch.

Kdo chtěl, mohl si ještě před koncertem prohlédnout tamní 
unikátní památku – zdislavickou kostnici. Malá stavba čtvercového 
půdorysu se nachází hned vedle kostela. Expozice, která čítá 
stovky lidských kostí poskládaných do přesných útvarů, je 
celoročně otevřena k nahlédnutí. Městys Zdislavice nechal před 
dvěma lety tuto funerální památku opravit. Obnova za přispění 
Středočeského kraje stála téměř milion korun. V červnu 2013, kdy 
byla kostnice znovu zpřístupněna veřejnosti, ji požehnal kardinál 
Dominik Duka.

Dalším letošním zastavením Podblanického hudebního podzimu v Mikroregionu Český smaragd byl v polovině října 
koncert Kvarteta Martinů v Trhovém Štěpánově. Vystupující umělci obdivovali historický kostel sv. Bartoloměje a také 
v něm posluchače potěšili úryvky úchvatné tvorby skladatele Bohuslava Martinů v excelentním podání. Pečlivý a s láskou 
připravovaný koncept večera umocnil přednes Alfreda Strejčka. 

Poslední koncert festivalu na půdě Českého smaragdu se uskuteční v pátek 13. listopadu od 18h v Rehabilitačním ústavu 
v Kladrubech. Můžete se těšit na vystoupení profesionálního komorního souboru významné pražské hudební rodiny 
Verner Collegium. Posluchači uslyší skladby populárních klasiků – A. Vivaldiho, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, L. 
Bernsteina nebo G. Gershwina.

S úctou a láskou děkujeme paní Věře Dudíkové – ředitelce festivalu a Blanické rytířce – za její práci, statečnost, péči 
a úsilí, které věnuje každému ročníku Podblanického hudebního podzimu. Vážíme si jí a jejích věrných přátel a jsme jim 
velice vděčni za to, že přináší do našeho kraje to nejlepší ze světového umění hudby i literatury.

31. ročník festivalu Podblanický hudební podzim skončí závěrečným koncertem v Neveklově 4. prosince 2015. Více 
o festivalu a jeho programu v průběhu měsíce listopadu se dozvíte na www.podblanickypodzim.cz.

Příznivci Podblanického hudebního podzimu z Českého smaragdu

autorka: Dana Volfová
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?

29. října od 17:00 (výstava 
trvá do 29. listopadu)

Muzeum Podblanicka 
Vlašim

120 let místní dráhy Benešov – Vlašim – výstava

7. listopadu od 20:00 Sokolovna Domašín Hudební večer – Franťák Rock + Štěpán Kojan

10. listopadu od 17:00 Muzeum Podblanicka 
Vlašim

Hospodářská krize a 30. léta ve Vlašimi – přednáška 
PhDr. Ivany Preislerové

13. – 15. listopadu Spolkový dům Vlašim Kurz výroby válenek

21. listopadu 9:00 – 15:30 KD Blaník Vlašim 4. Podblanický kreativní jarmark

25. listopadu 14:00 – 17:00 Spolkový dům Vlašim Prodejní výstava didaktických pomůcek

Inspirace mimo region

Sobotní ateliér pro děti

Přinášíme Vám inspiraci z Jihomoravského kraje, kde s různou pravidelností 
probíhají sobotní ateliéry pro děti. Cílem je seznámit děti nenásilnou formou 
s různými druhy umění. Aktivity jsou vztaženy k aktuálně probíhající výstavě. 
Například v Moravské galerii se děti na výstavě s názvem „Příběhy tisíce a jedné 
noci“ seznámily s řadu artefaktů uměleckého řemesla umění Orientu – zemí 
Blízkého, Středního a Dálného východu. Jako inspiraci pro vlastní tvorbu se děti 
zaměřily na orientální koberce a jejich pestrou barevnost. Díky takto propojeným 
aktivitám si děti osvojí základní umělecké povědomí a zároveň zlepší své výtvarné 
dovednosti.

Více: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/u/12675/SOBOTNI-ATELIER-PRO-DETI-V-
MORAVSKE-GALERII-V-BRNEORIENT-EXPRESS.html/ 

Mgr. Jitka Petřeková
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Co děláme v MAS

Dne 14. října jsme svolali schůzku se zřizovateli a řediteli škol ORP Vlašim k Místním akčním plánům rozvoje 
vzdělávání. Cílem schůzky bylo projednat, zda se na území ORP Vlašim bude vytvářet Místní akční plán a kdo bude 
případně jeho nositelem. Zřizovatelé i ředitelé souhlasili s tím, že by chtěli, aby se Místní akční plán na území 
vytvořil a jako nositel projektu byla schválena MAS Blaník. 

Členům i nečlenům byl rozeslán dotazník k Programu rozvoje venkova, kde mohli vybírat, která opatření by z tohoto 
operačního programu měla být v rámci komunitně vedeného místního rozvoje podporována.

Dne 19. října proběhlo jednání Výboru MAS Blaník, kde byl hlavním bodem programu výběr opatření z Programu 
rozvoje venkova. Výbor došel k závěru, že by nebylo vhodné, aby byly přijímány projekty do všech čtrnácti opatření, 
ale došlo k předvýběru šesti opatření, která budou dále rozpracována. Dalšími body na programu bylo seznámení 
Výboru s projektem na Místní akční plány a případné aktivity ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov.

Informovali jsme starostky a starosty území MAS Blaník o možnosti doplnění mapy tzv. prioritní regionální silniční 
sítě v rámci výzvy na rekonstrukci či modernizaci silnic II. a III. třídy.

Dne 27. října jsme se zúčastnili setkání Krajské sítě MAS, kde hlavními body programu byly krajské dotace pro 
MAS v roce 2016, otázka místních akčních plánů či jak pracovat s internetovou aplikací pro vložení žádosti o dotaci 
ISKP14+. Po tomto setkání jsme se účastnili konference Modlitba za domov s názvem „Mít pevnou půdu pod 
nohama“, na níž diskutovali zástupci obcí, zemědělci nebo se otevřela otázka médií a tvorby názoru veřejnosti.

Foto závěrem

Poslední říjnový víkend byl Včelí svět v Hulicích provoněn perníkem. Při šálku čaje s medem si návštěvníci zkoušeli 
své dovednosti ve zdobení medového perníku.


