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Slovo úvodem

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

do rukou se Vám dostává čtvrté vydání našeho newsletteru. V úvodu Vás informujeme o blížící se členské schůzi MAS 
Blaník. Jedním z bodů k projednání bude strategie MAS Blaník, která se blíží do finále.  V regionu ale také vzniká strategie 
obcí pro tzv. meziobecní spolupráci. Jak se od sebe tyto strategie liší? Strategie „MASky“ je komunitně vedená – slouží 
tedy všem subjektům na území, vzniká na základě komunitních setkání. Výstupem dokumentu k meziobecní spolupráci 
jsou návrhy projektů cílených na obce, jejichž přidanou hodnotou je spojení sil a prostředků obcí v území pro řešení těch 
potřeb, které spadají do kompetencí obcí.  V rubrice „Inspirace mimo region“ Vám přinášíme příklad projektu meziobecní 
spolupráce – konkrétně spolupráce venkovských škol. Snažíme se o soulad mezi jednotlivými typy strategií vznikajícími 
na našem území. Navíc, strategie MAS i strategický dokument k meziobecní spolupráci slouží jako bohatý a spolehlivý 
zdroj aktuálních dat pro strategie jednotlivých obcí. S jejich přípravou již započal mikroregion Český smaragd, jak se 
dočtete dále v našem newsletteru.

Přeji Vám příjemné čtení a slunečné předjarní dny!

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková – místopředsedkyně MAS Blaník, z. s.

Aktuality

Schůze Výboru MAS Blaník – 23. března od 17 hodin v kanceláři MAS Blaník, Jana Masaryka 399, Vlašim

Členská schůze MAS Blaník – 31. března od 17 hodin ve Spolkovém domě ve Vlašimi, Palackého nám. 65, Vlašim – 
projednání výroční zprávy za rok 2014 a verze strategie MAS pro II. připomínkové kolo

Kalendář akcí na webu MAS Blaník

Na webu MAS Blaník můžete nalézt nově „Kalendář akcí“. Do projektu “Kulturní kalendář geoparku Kraj blanických 
rytířů“ je zapojeno již několik organizací z regionu, které mohou své akce do kalendáře vkládat. Akce členů MAS Blaník 
můžeme vkládat my, když nám je pošlete na email jitka.fialova@masblanik.cz.  

Potřebné informace: název akce, anotace, pořadatel, termín, místo konání. Dále nepovinné informace: podrobnější 
popis akce, cena, zda je to vhodné pro rodiny s dětmi, e-mail na pořadatele, sponzoři, letáček, fotky.

Předsedou Národní sítě MAS se stala Posázaví o.p.s.

Dne 11. března proběhla v Zábřehu na Moravě valná hromada NS MAS (Národní sítě místních akčních skupin). V přímé 
volbě byly zvoleny předsednická a místopředsednické místní akční skupiny. Předsednickou místní akční skupinou se 
stala Posázaví o.p.s., zastoupená Václavem Pošmurným. Místopředsednickými místními akčními skupinami se staly 
MAS Opavsko, zastoupená Jiřím Kristem a Český západ – místní partnerství, o. s., zastoupené Janem Florianem. Všem 
zvoleným místním akčním skupinám gratulujeme!
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Představení člena – Římsko-katolická farnost

Římskokatolická farnost Vlašim (ŘKFV) je církevní právnická osoba působící na území obcí Vlašim, Domašín, Kondrac, 
Krasovice, Vracovice a Pavlovice. Organizačně spadá do struktury a působnosti Arcibiskupství pražského a příslušného 
vikariátu Vlašim, který zahrnuje ještě 8 dalších farností v regionu. Historické kořeny farnosti sahají až do r. 1352, matriky 
jsou vedeny od r. 1648. S Vlašimí je spojena i historicky významná osoba duchovního života v Čechách druhý pražský 
arcibiskup a první český kardinál Jan Očko z Vlašimi. Současným duchovním správcem farnosti je farář pan MgA., Mgr. 
Jaroslav Konečný, farním vikářem (kaplanem) byl ustanoven pan Vojtěch Smolka. Těmto kněžím pomáhají v duchovní 
službě ještě 2 stálí jáhni. Ve farnosti funguje i ekonomická a pastorační rada. Posledního sčítání účastníků nedělních 
bohoslužeb z 12. 10. 2014 se zúčastnilo 468 lidí. Hlavním úkolem zástupců farnosti je bohoslužebná a pastorační činnost 
a zprostředkovávání svátostí. Za těmito účely farnost vlastní a spravuje několik objektů. Jedná se o kostel sv. Jiljí ve 
Vlašimi, kostel sv. Jakuba Staršího v Domašíně, kostel sv. Bartoloměje v Kondraci, kapli sv. Jana Nepomuckého v Dubu 
u Kondrace, kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Vracovicích. Bohoslužby se konají pravidelně dle rozpisu dostupného na 
internetu a nástěnkách u kostelů. Farní kostel sv. Jiljí je důležitou součástí kulturního života regionu, neboť se zde koná 
velké množství koncertů. Vedle sakrálních staveb jsou to pak ještě fara ve Vlašimi a k ní patřící objekt na farní zahradě, 
tzv. „Besídka“. Ty jsou kromě bydlení duchovních správců využívány k četným pastoračním, charitativním, vzdělávacím, 
společenským a kulturním aktivitám.Kněží farnosti však fungují i v terénu, dle potřeby a domluvy se zájemci (nejčastěji 
návštěvy nemocných doma i v nemocnici, svátosti smíření, duchovní rozhovory apod.).

Ve farnosti působí velké množství dobrovolníků a laiků. Pravidelně se schází několik manželských společenství, 
modlitebních společenství (modlitby matek) a skupina zaměřená na mužskou spiritualitu. Fungují zde i 2 společenství 
mládeže (II. st. ZŠ a SŠ+VŠ), každý pátek se schází maminky s nejmenšími dětmi a je připraven program pro předškoláky, 
jednou za měsíc i pro děti I. st. ZŠ. Pro starší děti jsou pravidelně pořádány víkendové pobyty a letní tábor. Při doprovodu 
bohoslužeb se střídají 4 scholy, 1 pěvecký sbor a 1 varhaník. 

Nedílnou součástí činnosti ŘKFV je výuka náboženství a příprava 
na svátosti zajišťovaná kněžími, katechety a dobrovolníky z řad 
farníků. Výuka náboženství probíhá většinou v prostorách 
vlašimských škol. Náboženství pro dospělé, výuka katechismu, 
biblické hodiny, dogmatický seminář a příprava na svátost 
biřmování se konají pravidelně na faře, stejně tak i zážitkové 
katecheze pro předškoláky. Důležitou aktivitou je i příprava 
snoubeneckých párů na manželství. Tu realizují s pomocí kněží 
pověřené a vyškolené manželské páry. 

Farnost úzce spolupracuje i s Farní charitou Vlašim. 
Nejvýznamnější je asi zapojení dobrovolných koledníků do 
Tříkrálové sbírky a dále poskytnutí prostor pro přednáškovou 
a sociálně aktivizační činnost pro seniory, jež probíhá často 
právě v prostorách zmiňované „Besídky“. Její technický stav je 
ale již dosti nevyhovující, proto byl zpracován projekt na její 
rekonstrukci, pro niž v současné době ŘKFV hledá zhotovitele 
a shání zbývající finanční prostředky.

Na všechny výše uvedené aktivity srdečně zveme všechny 
zájemce. Nejsme uzavřenou skupinou a rádi přivítáme každého 
člověka. Více informací a potřebné kontakty naleznete na www.
farnostvlasim.cz.

autor: Kateřina Rybníčková
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Informace k dotacím

Integrovaný regionální operační program – aktuální reportáž naleznete na odkazu níže 
Více: www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/302728-dotace-pro-obce-a-mala-mesta-sance-se-zasadne-snizuji 

Spolu až do konce – podpora péče o umírající a jejich rodiny. 
Vyhlašovatel Nadační fond AVAST. Uzávěrka 31. března 2015 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2425325

Nadace VIA – Program „souSedíme si“ – jarní kolo 2015. V této výzvě lze zažádat o grant do výše 100 000 Kč. Hlavním 
tématem je podpora mezilidských vztahů, sousedské pospolitosti a lokálního patriotismu. Cílem programu „souSedíme 
si“ je rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských komunit, do jejichž života se může zapojit každý, kdo má chuť 
a zájem. Uzávěrka žádostí je 15. dubna 2015. Více: www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/
sousedime-si-2015-jarni-kolo 

Granty Evropské nadace mládeže – vyhlašovatel European Youth Foundation – uzávěrka 1. dubna 2015 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2425367

Co se děje v regionu

Obce projednávají mimořádný příspěvek pro MAS Blaník v roce 2015

Zvláštním příspěvkem na činnost ve výši 18,27 Kč na obyvatele podpoří obce v letošním roce MAS Blaník. Příspěvek 
schválilo na svém jednání 2. 3. zastupitelstvo Města Vlašimi. Přispějí všechny další obce Mikroregionu Podblanicko 
i Českého smaragdu. Obce Mikroregionu Želivka a Blaník příspěvek projednávají. Zatím jej neschválila jenom obec 
Ostrov. 

Děkujeme všem za podporu. 

Obyvatelé mikroregionu Český smaragd se aktivně zapojují do přípravy strategií svých obcí

Obce v Mikroregionu Český smaragd se pustily ve spolupráci 
s manažerkou Evou Vrzalovou do vytváření svých vlastních 
strategických dokumentů. Všechny k tomu využijí webovou 
aplikaci ministerstva pro místní rozvoj „Obce Pro“. Zatím 
proběhlo schválení tohoto záměru v zastupitelstvech 
jednotlivých členů mikroregionu, teď každá obec shromažďuje 
data do analytické části svého dokumentu. Současně ale 
už začala komunitní plánování s občany. Co by si obyvatelé 
v následujících 10-ti letech ve své obci přáli, už vědí například 
statutární zástupci Trhového Štěpánova. Veřejné setkání 
proběhlo 6. 3. 2015 také v Hulicích. Do sálu tamního kulturního 
domu přišlo ke stovce lidí, kteří se do plánování rozvoje své 
vesnice velmi aktivně zapojili.

zdroj: Eva Vrzalová, manažerka Mikroregionu Český smaragd
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?
14. – 22. března Spolkový dům Vlašim Voda v díle sourozenců Roškotových
19. března Muzeum Podblanicka Vlašim Václav Hudeček a Martin Hroch – koncert
25. března v 19.30 KD Blaník Z louže pod okap – divadelní představení
26. března v 16 hodin Charitní „obchůdek“ ve Vlašimi – 

Blanická 816
Vztahové problémy – přednáška

28. března (13 – 17 hodin) Spolkový dům Vlašim Velikonoční jarmark
31. března v 16 hodin Muzeum Podblanicka Vlašim Výtvarné práce žáků a studentů 

a studentů ZUŠ Vlašim – vernisáž

Inspirace mimo region

Bylinková zahrada Valtice – Bylinková zahrada je prvek, který se hodí jako 
zpestření řady turistických cílů nebo může být cílem i sama. Tato je zajímavá tím, 
že zde probíhají kurzy, focení svatebčanů. Nejlákavější pro děti je ale kamenná 
zídka s kohouty s tekoucí vodou různě vysoko, s konývkami různých tvarů a hlavně 
neomezenou možností zalévat v parném létě bylinky.

Zdroj: www.bylinkovazahradavaltice.cz 

Spolupráce venkovských škol Pelhřimovska při pořádání kurzů a výletů

Školy spolupracují při organizování mimoškolních aktivit a při naplňování kapacity 
autobusu. Konkrétně jde třeba o povinný plavecký výcvik, každoroční lyžařský kurz 
či jiné výlety a exkurze, jako byl například poznávací pobytový zájezd do Anglie. 
Projekt realizují venkovské školy Pelhřimovska. Cílem je využít plnou kapacitu 
autobusu, který jedna škola nedokáže naplnit žáky odpovídajícího věku. Škola také 
vysílá méně pedagogů – dozoru – o tuto povinnost se dělí s jinou školou. V případě 
lyžařských kurzů jsou výhodnější podmínky pro větší skupinu – ubytování atd. 
Organizací je zatížena pouze jedna škola. Po dobrých zkušenostech došlo již ve fázi 
úvah ke kontaktování partnerů a dnes jde již o běžnou praxi, jen se hlásí počty dětí.  
V současné době venkovské školy uvažují o společném učiteli němčiny či fyziky na 
2. stupni, o letním střídavém provozu mateřských škol atd. Pro ty starosty nebo ředitele škol, které forma spolupráce 
zaujala, můžeme pro rozjezd doporučit neformální spolupráci v podobě nabídky, kdy se partner poprvé pouze „sveze“ 
a po pozitivní zkušenosti a prohloubení kontaktů dojde k další přirozené spolupráci.

Autorka článku: Ing. Alžběta Kolářová 
zdroj: Publikace „Inspirujte se z meziobecní spolupráce“, vydal Svaz měst a obcí České republiky, Projektová kancelář, 
e-mail: mos@smocr.cz, www.obcesobe.cz, www.smocr.cz
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Co děláme v MAS

• Dne 11. března došlo k zapsání MAS Blaník ve spolkovém rejstříku, nyní zapsán celý Výbor MAS Blaník.
• MAS Blaník je také registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více: https://www.uoou.cz/verejny-registr-

zpracovani-osobnich-udaju.asp
• V současné době také intenzivně pracujeme na dokončování Strategie MAS Blaník, abychom ji mohli zaslat do II. 

připomínkového kola.
• Dne 3. března jsme se účastnili semináře CLLD v OP v novém programovacím období 2014-2020, kde jsme se 

dozvěděli informace o rolích MAS v nových operačních programech. 
• Dne 13. března jsme se účastnili semináře pro MASky na téma „Krátké potravinové řetězce“, kterou pořádala 

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU). Na seminář navazovalo setkání členů pracovní skupiny pro spolupráci 
MAS a ČZU, kde se řešilo hlavně budoucí nastavení vztahů MAS a ČZU, a jak by vůbec spolupráce těchto subjektů 
měla vypadat.

Foto závěrem

Dětský karneval TJ Sokol Vlašim – 8. března 2015 autor: TJ Sokol Vlašim


