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Slovo úvodem

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou další číslo našeho Newsletteru. Hned na úvod bychom Vás upozornili na naši akci „Jarní úklid 
– ukliďme řeku Blanici“. Budeme rádi, když se k nám v neděli připojíte a společně zvelebíme naše okolí.

V Newletteru dále naleznete aktuální informace z odpadové problematiky, dozvíte se, co se děje v regionu a i co děláme 
v MASce. Samozřejmě také představíme dalšího člena MAS Blaník. V tomto čísle je to obec Blažejovice. Nemůžeme 
zapomenout ani na důležité informace o dotacích. Určitě se podívejte v závěru tohoto čísla také na krásné fotografie 
z akcí na našem území.

Věříme, že i v tomto čísle najdete zajímavé a přínosné informace. Přejeme příjemné čtení!

Krásné slunečné dny!

Mgr. Jitka Fialová

Aktuality

Strategie MAS Blaník v II. připomínkovém kole

Od 1. dubna probíhá II. připomínkové kolo Strategie MAS Blaník. Vaše připomínky zasílejte na email jitka.fialová@
masblanik.cz. Formulář pro vyplnění naleznete na našich stránkách. Případně Vám jej můžeme také zaslat. Uzávěrka 
připomínek je 30. dubna 2015.

Jarní úklid – ukliďme řeku Blanici – 19. 4. 2015 v 13: 30

Pojďte s námi uklidit okolí řeky Blanice! Sraz je u pěší stezky u železného mostu přes řeku Blanici mezi Billou a koupalištěm. 
Uklízet bude po proudu řeky, směrem k Březině. Akce probíhá ve spolupráci s Rodinným centrem Světýlka, o. s., 
sdružením Montessori Sídliště, o. s. a díky podpoře města Vlašim, Technických služeb Vlašim, s. r. o. a Prádelny Kyselý, 
a.s. a je součástí aktivit „Ukliďme svět“ (www.uklidmesvet.cz).

Podrobné informace najdete na našem webu www.masblanik.cz
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Představení člena – Obec Blažejovice

O obci Blažejovice se objevuje první písemná zmínka už koncem 11 století, kdy toto území patřilo královně Svatavě. 
Královna darovala tento újezd Vyšehradské kapitule, jejíž členové začali území kolonizovat a tak vznikla osada Blažejovice.

Nyní zde bydlí 112 obyvatel v 76 domech. Obec se rozprostírá v nadmořské výšce 432m. Patří do Středočeského kraje, 
okres Benešov, pověřený úřad Vlašim. Bohužel vzdálenost uvedených měst je větší než měst za sousedního kraje 
Vysočina – Humpolec, Ledeč nad Sázavou nebo Pelhřimov.

Region hodně ovlivnila jednak výstavba dálnice D1 a hlavně přehrada na Želivce. Došlo k úřednímu rozdělení oblasti, 
přesto krajina, kde se střídají pahorky, kopečky, dlouhá údolí doplněná mohutnými lesy je důkaz, že Blažejovice patří do 
známé lokality tzv. Českomoravské vrchoviny.

Od války měl vývoj obce hodně střídavá období. Přesto občané udrželi obec životaschopnou s bohatým kulturním vyžitím. 
V roce 1990 se Blažejovice staly samostatným obecním útvarem spolu s osadou Vítonice, která má podobný vznik. Došlo 
k výstavbě základní infrastruktury včetně nového vodovodu, protože občany sužoval nedostatek vody, dále kanalizace, 
úprava komunikací na bezpečné, oprava bývalé školy. Provoz všech těchto zařízení spravuje obec sama. Důvodem jsou 
levnější služby pro občany. V obci jsou služby jako pohostinství, obchod, ubytování, autoservisy, elektroservis.

V okolí je velmi pěkná krajina. Vedení obce má ve svých dlouhodobých představách ochranu krajiny a životního 
prostředí jako prioritu. Dále také ochranu půdního fondu, obnovu 
cest, stabilitu krajiny, vysazování alejí podél cest apod.

Obě obce mají čisté a upravené návsi, doplněné nádhernými rybníky, 
kde se může koupat či drobně rybařit. Okolí svádí k procházkám 
krajinou kolem obce. Obec je hodně navštěvovaná i díky kulturnímu 
vyžití. Některé kulturní akce se staly tradičními.

Blažejovice jsou spolu s dalšími 18 obcemi součástí mikroregionu 
Želivka, celý mikroregion je pak součástí akční skupiny Blaník.

Chceme se nejen účastnit, ale hlavně být všude dobrým 
a spolehlivým partnerem. Nechceme jen brát, ale i přispívat. Každý 
je u nás srdečně vítán a můžeme se pochlubit s tím, že každý příchozí 
je u nás spokojen a rád se vrací. Na důkaz našich slov 3 fotografie.

autor: Karel Říha
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Informace k dotacím

Nový ROP tzv. IROP nabídne zajímavé dotace hasičům

Dotace budou přístupné i obcím, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) 
– jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Na co budou dotace?

 – Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci. Například – Výstavba nových garážových 
prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální 
připravenosti techniky a prostředků k nasazení, pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické 
energie pro nouzový provoz stanice.

 – Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek 
IZS

 – Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových 
srážek a masivních námraz

 – Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s orkány a větrnými 
smrštěmi – například – speciální dopravní prostředky, soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov a statické 
zpevnění narušených částí budov.

 – Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem 
(např. mobilní kontejnerová elektrocentrála nebo lesní hasicí speciál)

 – Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností v souvislosti s haváriemi 
spojenými s únikem nebezpečných látek

 – Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. 
a jejich vybavení)

 – Vybudování simulátorů pro výuku specializovaných činností složek IZS – tj. výuku taktického řízení, řízení vozidel, 
zásah u nebezpečných látek, zásah ve ztížených prostorách, výcvik ve výškách a nad volným prostranstvím.

Aktuální verzi IROP najdete např. na odkazu zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/050eccce-7ad6-42f1-
a75d-0c0d3690cfef/PD-IROP-11-2-2015-final.pdf?ext=.pdf

Jedná se však stále o pracovní verzi dokumentu, která neobsahuje detaily typu bodovacích kritérií, atp.

Nadace Euronisa – jarní kolo – rozdělování nadačních příspěvků nestátním neziskovým organizacím v oblastech – 
sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací. Uzávěrka příjmu žádostí je 27. 4. v 15 hodin.

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

Blanický rytíř vyhlášen

Na Velký pátek 3. dubna 2015 bylo již posedmnácté uděleno ocenění 
Blanický rytíř třem fyzickým osobám, které se významně zasloužily 
o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka.

Čestnou cenu Blanický rytíř získali (v abecedním pořadí) paní Jana 
Famfulíková z Divišova za mimořádný čin dokončený v uplynulém 
roce, konkrétně za knihu o Divišově. Dále pan Josef Moudrý z Vlašimi 
za celoživotní dílo a zejména za mimořádný přínos k osvětě v oblasti 
regionální historie. A pan Jaromír Vlček z Trhového Štěpánova za 
celoživotní dílo, především za bohatou činnost v oblasti regionální 
vlastivědy a kulturní rozvoj a kronikářství v Trhovém Štěpánově.

Více: www.csopvlasim.cz/aktuality/detail/1319

zdroj: Jiří Pavelka, ČSOP Vlašim

Odpady aktuálně

Od prvního dubna se rozbíhá povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Pro většinu obcí 
nejde o žádnou velkou novinku. Nicméně z výzkumu zveřejněného na strankách www.tretiruka.cz vyplývá, že je třeba 
občany stale znovu ke kompostování motivovat a snažit se, aby odpadu vznikalo co možná nejméně. Přidáváme proto 
tipy na zvýšení informovanosti týkající se účelného předcházení vzniku bioodpadů.

Obce, školy, firmy a další instituce se mohou stát partnery projektu Kompostuj.cz. Každý partner má pak možnost 
využívat osvětové materiály zdarma. Více informací naleznete zde: www.kompostuj.cz/zapojte-se/partner-kompostujcz.

Ještě do 15. dubna 2015 lze žádat u Nadace Via do grantového programu souSedíme si. Lze do něj mimo jiné zahrnout 
téma komunitního kompostování, které bývá rovněž nazýváno sousedským kompostováním. Podpořené projekty získají 
až 100 000 Kč a nabídku průběžného vzdělávání.

MAS Blaník, z. s. pořádá dne 19. dubna 2015 od 13:30 úklidovou akci „Jarní úklid –pojďte s námi uklidit řeku Blanici“. 
Tato akce proběhne v rámci projektu „Ukliďme svět“. O den dříve proběhne i úklidová akce v rámci „Ukliďme Česko“ 
a tentokrát se bude uklízet okolí hory Blaník.

Zdroj výzkumu: http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/odpady-a-obce-v-roce-2015/vysledky-pruzkumu-brko-v-
obcich/

autor: Veronika Van der Ent, analytička – Projekt podpora meziobecní spolupráce v ORP Vlašim
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?
16. dubna od 16 hodin Charitní „obchůdek“, Blanická 816, 

Vlašim
Bylinky pro zdraví – beseda

16. dubna od 19 hodin Spolkový dům Vlašim Buddhismus v každodenním životě
18. dubna od 15 hodin Spolkový dům Vlašim Vernisáž fotografií z kurzu Kreativní 

fotografie I.
19. dubna od 13. 30 Řeka Blanice (Vlašim) – železný most 

u pěší stezky (pořádá MAS Blaník)
Jarní úklid – ukliďme řeku Blanici

23. dubna od 14:30 hodin KD Blaník – salonek (pořádá Mikroregion 
Podblanicko a MěÚ Vlašim)

Setkání starostů ORP Vlašim

23. dubna od 16 hodin Charitní „obchůdek“, Blanická 816, 
Vlašim

Patologická osobnost – přednáška

23. dubna od 18 hodin Spolkový dům Vlašim Rodinné konstelace – sebepoznávací 
seminář

25. dubna od 13:00 
(prezentace účastníků)

koupaliště u nádraží, Trhový Štěpánov Štěpánovský trhák – běh do vrchu

25. dubna od 16 hodin Muzeum Podblanicka Vlašim Rozmanitá Asie – výstava fotografií 
(výstava trvá do 17. května)

Inspirace mimo region

Kam letí (naše) smetí? – interaktivní web města Jihlava

Zajímavý interaktivní web, kde si mohou obyvatelé jednoduše 
a zábavnou formu najít, jak nakládat s různými druhy odpadů. 
Dozví se, co do jakého kontejneru patří a pro zvídavé je zde 
spousta zajímavých doplňujících informací.

Více: www.jihlava.cz/rozcestnik/d-493647/p1%3D80511
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Co děláme v MAS

Dne 31. března proběhla členská schůze MAS Blaník, kde byla schválena výroční zpráva MAS Blaník za rok 2014. Dále se 
hlasovalo o změně a doplnění volebního řádu a o aktualizaci jednacího řádu (zastupování v MAS Blaník).

Průběžně se také připravujeme na volební schůzi MAS Blaník, která se bude konat 9. června 2015. Bude volen nový 
Výbor, monitorovací a kontrolní výbor a výběrová komise. Celkem bude do těchto orgánů zvoleno 23 osob. Do Výboru 
a monitorovacího a kontrolního výboru mohou být voleni pouze členové MAS Blaník, do výběrové komise mohou být 
voleni i nečlenové, působící na území MAS.

Foto závěrem

autor: Jarmila Pavlicová


