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Slovo úvodem

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

posouváme se v MAS do druhého volebního období a s tím souvisí naše neustálé přemýšlení o roli MAS v regionu. Už 
víme, že nejspíše v létě budeme podávat konečně žádost o dotaci na naši strategii. To je od začátku náš hlavní úkol – 
napsat strategii a podat ji k žádosti o dotaci. Z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje 
venkova a Operačního programu Životní prostředí pak budeme čerpat zhruba 7,5 milionů ročně v letech 2016 až 2023 
na její realizaci a cca 1,3 milionu ročně na provoz kanceláře MAS, jejímž úkolem bude i pomoc žadatelům s dotacemi 
z ostatních operačních programů. Nově se nabízí také možnost tzv. animovat školy v regionu. To fakticky znamená 
pomáhat základním a mateřským školám v regionu psát a administrovat žádosti o dotace z Evropských fondů.

Pro všechny z nás je nyní otázka, jak velký krajíc chleba si má MAS ukrojit, abychom všechno zvládli hladce, úspěšně 
a přitom se z papírů a administrace toho všeho nezbláznili. Proto je pro nás důležitá Vaše zpětná vazba – co byste od 
nás očekávali? Prosím Vás touto cestou, abyste reagovali na naše maily a sdělení, abyste nám více projevovali zpětnou 
vazbu.

Přes koukání do papírů nám nemohlo uniknout, že venku je krásně, jaro v plném proudu, kvetou třešně, jabloně 
a magnólie. Zemědělci mají zaseto. Všechno se krásně zelená.

Milujeme venkov!

Pěkné jarní dny přeje

Renata Vondráková – předsedkyně MAS Blaník, z. s.

Aktuality

Strategie MAS Blaník v II. připomínkovém kole

Od 1. dubna probíhá II. připomínkové kolo Strategie MAS Blaník. Vaše připomínky zasílejte na email jitka.fialova@
masblanik.cz. Formulář pro vyplnění naleznete na našich stránkách. Případně Vám jej můžeme také zaslat. Uzávěrka 
připomínek je 30. dubna 2015.
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Představení člena – Vlašimská astronomická společnost, o. p. s.

Vlašimská astronomická společnost byla založena v roce 1991 jako občanské sdružení, jehož cílem bylo zachování a rozvoj 
činnosti vlašimské hvězdárny, které v letech 1992 až 1996 hrozil zánik. Vlašimská hvězdárna byla vystavěna v letech 
1958 až 1961 vlašimskými občany pod vedením Jana Zajíce (1910 – 2004). Jako tzv. lidová hvězdárna zprostředkovávala 
astronomické informace nejširší veřejnosti. V době transformace ekonomiky v 90. letech minulého století byla její 
existence ohrožena, v roce 1996 se však vrátila do majetku města Vlašimi, a tak její činnost mohla pokračovat dál. 
Členové Vlašimské astronomické společnosti objekt zrekonstruovali a s pomocí finančních darů, podporou města Vlašimi 
a několika větších dotačních projektů areál hvězdárny postupně rekonstruovali a moderně vybavili, takže svoje služby 
veřejnosti mohli poskytovat na patřičné úrovni. V roce 2013 se občanské sdružení úspěšně transformovalo v obecně 
prospěšnou společnost.

V současné době členové Vlašimské astronomické společnosti nadále pečují o objekt vlašimské hvězdárny a zajišťují 
odborný a popularizační program. Aktivity na vlašimské hvězdárně (včetně údržby areálu) vykonávají jako dobrovolníci. 
Návštěvníkům hvězdárny jsou poutavým způsobem zprostředkovávány poznatky z astronomie, fyziky a dalších přírodních 
věd. Základem zdejší práce je přímé pozorování úkazů viditelných na obloze (např. zatmění, meteorické roje) a objektů 
(Slunce, Měsíc, planety, souhvězdí, hvězdokupy, mlhoviny apod.). Pro školní kolektivy jsou v rámci školní výuky pořádány 
astronomické přednášky, pozorování a exkurze k profesionální meteorologické stanici Českého hydrometeorologického 
ústavu, která je instalována na pozemku hvězdárny. Pravidelná pozorování s výkladem pro veřejnost se konají na 
vlašimské hvězdárně každý pátek od května do září (začátek ve 21.00 hodin, v září již ve 20.00 hodin). Mimo tuto 
pravidelnou otvírací dobu je možno domluvit si návštěvu hvězdárny individuálně. Kromě pravidelných pozorovacích 
pátků v průběhu roku pořádá Vlašimská astronomická společnost tradičně ještě tyto akce:
Hvězdářský den Jana Zajíce (konec ledna) – přednáška v Dobré Vodě u Pacova u příležitosti narození zakladatele 
vlašimské hvězdárny Jana Zajíce (29. 1. 1910),
Den vlašimské hvězdárny (29. 5. 2015) – přednáška pro veřejnost u příležitosti otevření hvězdárny v roce 1961 a její 
znovuotevření v roce 1997,
Memoriál Evy Trachtové v petánque (20. 6. 2015) – kulturně-sportovní odpoledne na památku naší členky a studentky 
Evy Trachtové, která v roce 2003 tragicky zahynula v Rusku,
Letní kino pod hvězdami (7. 8. 2015) – pozorování meteorického roje Perseidy a venkovní promítání,
Evropská noc vědců (25. 9 2015) – speciální přednáška v rámci celokontinentální kampaně.
Těšíme se na shledanou pod hvězdnou oblohou!
autor: Mgr. Pavla Kovalská

foto: Pavel Jakubův foto: Vít Švajcr
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Informace k dotacím

MŽP zahajuje program na odstranění ekohavárií a černých skládek – o dotaci si mohou zažádat kraje, města a obce 
s rozšířenou působností. Celková alokace je 100 mil. korun. Výzva je dvoukolová. Náměty do první kola je nutné zaslat 
nejpozději do 14. května.
Více: www.sfzp.cz/clanek/193/2530/mzp-zahajuje-slibeny-program-na-odstraneni-ekohavarii-a-cernych-skladek-da-
na-nej-100-milionu

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2015 – aktivity musí být zaměřeny k podpoře 
a rozvíjení v oblastech preventivního působení. Uzávěrka žádostí je 22. května 2015.
Více: www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyhlaseni-programu-ministerstva-vnitra-v-oblasti-prevence-kriminality-na-
rok-2015.aspx

Nadační fond Hyundai – grantové kolo pro rok 2015. Oblasti podpory – ochrana životního prostředí a podpora občanské 
společnosti. Uzávěrka žádostí je 30. dubna 2015.
Více: www.nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2428717

Nadace Open Society Fund Praha – podpořené aktivity – zlepšení soužití majority s romskou menšinou. Uzávěrka 
žádostí je 4. května 2015.
Více: www.nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2xx1--&x=2428406

Nové verze operačních programů:

Program rozvoje venkova včetně příloh:
www.eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014

Integrovaný regionální operační program včetně příloh: 
www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=752253

Co se děje v regionu

Jarní úklid řeky Blanice

V neděli 19. 4. 2015 se konal jarní úklid řeky Blanice. Akce proběhla v rámci 
projektu „Ukliďme svět“. První ročník této úklidové akce si vzala na starost 
MAS Blaník, z. s. ve spolupráci s Rodinným centrem Světýlka a sdružením 
Montessori Sídliště. Cílem bylo zlepšit vzhled okolí řeky Blanice ve Vlašimi.

Na akci dorazilo více než pět desítek účastníků, jednalo se převážně o rodiny 
s malými dětmi. Po celou dobu akce vydrželo krásné počasí, které ještě 
podtrhlo dobrý pocit z vykonané práce.

V pytlích skončili kromě běžného nepořádku, jako jsou papírky, obaly od 
jídla či PET lahví, také nafukovací bazén, cedule, matrace, kovové tyče nebo 
porcelánová čajová sada. Našlo se také několik pneumatik a malá černá 
skládka, která obsahovala kabely a plasty všeho druhu. Celkem bylo nasbíráno padesát pytlů odpadu.

Proběhlá akce se konala díky podpoře Technických služeb Vlašim, s.r.o., Prádelny Kyselý, a. s., ČSOP Praha a města 
Vlašim. Velké poděkování patří také všem dobrovolníkům díky, kterým okolí řeky velmi prokouklo.
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2. oficiální setkání představitelů obcí

Dne 23. 4. 2015 se v KD Blaník ve Vlašimi konalo 2. 
oficiální setkání představitelů obcí v rámci projektu 
Podpora meziobecní spolupráce ve správním obvodu 
ORP Vlašim. Během setkání se starostky a starostové 
seznámili s výstupy práce realizačního týmu – tedy 
zejména se zpracovaným strategickým dokumentem 
pro téma školství, odpadů, sociálních služeb a podpory 
administrativám v území v oblasti meziobecní 
spolupráce a s konkrétními návrhy projektů pro obce 
v ORP Vlašim. Společně se usnesli, že za nejvhodnější 
směry pro rozvoj meziobecní spolupráce do budoucna 
považují například vznik projektového centra pro pomoc školám při plánování projektů, vyhledávání dotačních titulů 
a žádání o dotace, dále vytvoření plánu tras školních autobusů, zřízení adiktologické poradny, rozšíření infrastruktury 
pro nakládání s odpady a vzdělávání zástupců obcí.

autor: Mgr. Zuzana Klímová Vaňková, koordinátorka – Projekt podpora meziobecní spolupráce v ORP Vlašim

Štěpánovský trhák

V sobotu 25. dubna 2015 se uskutečnil již II. ročník závodu v přespolním běhu – Štěpánovský trhák. Vše začalo v 13:30 
startem první dětské kategorie, kterých bylo celkem 12. Nejmladší závodníci soutěžili v kategorii do 4 let na trati 200 m, 
nejstarší žáci na trati 1400 m. Trať hlavního závodu byla oproti loňsku prodloužena z 2200 m na 5500 m. Krátce po 15 
hodině se na trať vydalo 66 běžců, z nichž bylo 53 mužů a 13 žen. Do čela se krátce po startu dostal celkový vítěz závodu 
Pokorný Matyáš, který jako jediný pokořil hranici dvaceti minut časem 19 minut a 30 sekund. V kategorii žen byla celkově 
nejrychlejší Kmoníčková Lucie časem 24 minut 56 sekund.

Poděkování patří  TJ Sokol a městu Trhový Štěpánov za organizaci závodu, všem sponzorům za příspěvky a hlavně všem 
startujícím běžcům za účast. Všem jim přeji za celý realizační tým hodně úspěchů v dalších závodech, těm starším pak 
hodně sportovní vůle a zdraví.

autor: Mgr. Stanislav Kužel
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Kalendář akcí na území MAS Blaník

Kdy? Kde? Co?
29. dubna od 15: 30 Muzeum Podblanicka Vlašim Koncert žáků ZUŠ
30. dubna od 14:00 Muzeum Podblanicka Vlašim Slavnostní otevření nové expozice: 

Auerspergové
1. května Vlašim (centrum a zámecký park) Májové slavnosti ve Vlašimi
1. května (10:00 – 17:00) Spolkový dům Vlašim Májové slavnosti ve Spolkovém domě
1. května (10:00 – 17:00) MĚDDM Vlašim, Domeček První máj v Domečku
2. května (13:00-17:00) Spolkový dům Vlašim Kurz patchworku pro začátečníky
2. května (9:00-16:00) Spolkový dům Vlašim Kurz výroby plstěných bot (dvoudenní 

seminář)
3. května od 11:00 Načeradec (Farn-íčko) Slavnostní floriánská mše pro hasiče
5. května od 9:15 Charitní obchůdek Promítání 1. dílu filmu BAKHITA
7. května od 17:00 Muzeum Podblanicka Vlašim II. světová válka a Podblanicko – vernisáž 

výstavy (výstava trvá do 30. 8.)
7. května od 9:15 Charitní obchůdek Promítání 2. dílu filmu BAKHITA
9. května od 14:00 KD Střítež Setkání rodáků a přátel Dolnokralovicka
12. května od 17:00 Muzeum Podblanicka Vlašim Pražské květnové povstání. Současný 

pohled na události
13. května od 18:00 Muzeum Podblanicka Vlašim Absolventský koncert žáků ZUŠ Vlašim

Inspirace mimo region

Jedlá zahrada Jevišovice

Zajímavý projekt, do jehož přípravy se zapojili téměř všichni 
občané Jevišovic. Cílem bylo vytvoření dětského hřiště 
a příjemného posezení pro rodiče a prarodiče. Zrodil se však 
nápad, že by mohlo být zajímavé vytvořit dětské hřiště, kde si 
budou moci děti rostliny nejen utrhnout, ale i ochutnat, a tak 
vznikla jedlá zahrada. Zajímavá myšlenka jedlé zahrady by mohla 
obohatit i dětské hřiště v našem regionu.

Více: www.obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/
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Co děláme v MAS

Dne 10. dubna jsme se účastnili workshopu na téma Sociální ekonomika a sociální podnikání v Benešově. Cílem bylo 
dozvědět se více informací o sociálním podnikání, které bude v novém operačním období velmi podporováno. Zápis byl 
rozeslán členům MAS.

Dne 17. dubna jsme se zúčastnili semináře na České zemědělské univerzitě na téma „Regionální značky a místní trhy“. 
Záznam celého semináře naleznete na: http://mediasite.czu.cz/Mediasite/Catalog/catalogs/mas. Také jsme se účastnili 
setkání pracovní skupiny pro spolupráci mezi Českou zemědělskou univerzitou a místními akčními skupinami.

Dne 19. dubna jsme organizovali první ročník Jarního úklidu řeky Blanice ve Vlašimi.

Dne 24. dubna jsme se účastnili setkání Krajské sítě místních akčních skupin ve Zvoli. Hlavním tématem jednání byli 
mimo jiné předpokládané alokace z operačních programů pro jednotlivé místní akční skupiny. A kolik dostane MAS 
Blaník? Pro příklad uvádíme, jak jsou na tom jiné MAS. Výše jednotlivých alokací se může měnit. Uvedené částky jsou na 
celé programové období 2016-2023.

MAS Operační 
program 
Zaměstna-
nost

Integrovaný 
regionální 
operační 
program

Program 
rozvoje 
venkova

Operační 
program 
Životní 
prostředí

Celkem Provoz 
kanceláře

Animace 
škol

MAS Blaník 0 33,634 21,666 3,921 59,221 10,476 1,063

Posázaví, o. p.s. 22,750 106,083 50,314 0 179,146 17,967 3,055

MAS Sedlčansko, o.p.s. 0 32,215 23,366 0 55,581 9,551 1,506

Foto závěrem

Štěpánovský trhák 25. dubna autor: Stanislav Kužel


