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Slovo úvodem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři Newsletteru MAS Blaník,

zbývá necelý měsíc do volební členské schůze MAS Blaník. Dne 9. 6. 2015 budeme volit členy Výběrové komise, 
Monitorovacího a kontrolního výboru a Výboru, jehož členové pak dále budou volit předsedu a místopředsedy MAS 
Blaník.

Celkem bude ten den zvoleno 23 členů orgánů MAS. Abychom do dalšího volebního období disponovali i náhradníky ze 
soukromého a veřejného sektoru pro případ odstoupení některého člena volených orgánů, potřebujeme na 9. června 
alespoň 29 kandidátů!

Zvažte proto svoji kandidaturu, případně navrhujte ostatní členy, kteří budou mít čas a chuť více se zapojit do aktivit 
MAS. V případě Výběrové komise není podmínkou, aby její členové byli členy MAS, musí ale na našem území bydlet / 
pracovat / podnikat – zkrátka „prokazatelně místně působit“.

Od mnohých z Vás slýcháme, že máte zájem se v rámci MAS více setkávat, poznávat, více společně pracovat – a práce 
v orgánech MAS je příležitostí k aktivnímu zapojení a spolupráci, příležitostí uplatnit svoje znalosti a zkušenosti při práci 
na dalším rozvoji území.

Máme za sebou již dva roky fungování jakožto registrovaného sdružení, respektive spolku, a náš rozjetý vlak uhání 
správným směrem. Proto se obracíme na stávající členy volených orgánů i na ty, kteří chtějí nově kandidovat – pojďte 
do toho s námi!

Slunné květnové dny Vám přeje

Zuzana Klímová Vaňková, místopředsedkyně MAS Blaník

Aktuality

schůze Výboru MAS Blaník – dne 25. května od 17 hodin – hlavním bodem programu bude seznámení členů Výboru 
s finální verzí analytické a strategické části Strategie MAS Blaník

Volební členská schůze – 9. června od 17 hodin – volení budou noví členové do Výboru MAS Blaník, Monitorovacího 
a kontrolního výboru a Výběrové komise

Bylo ukončeno II. připomínkové kolo ke Strategii MAS Blaník, a to ke dni 30. dubna 2015. Sešlo se na dvě desítky 
připomínek. Ty budou v nejbližší době vypořádány a případně do Strategie zapracovány.
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Představení člena – Blaník – svazek obcí

Mikroregion Blaník – svazek obcí se skládá z katastrálních území deseti členských obcí převážně vesnického charakteru, 
pouze Louňovice pod Blaníkem a Načeradec jsou městysy. Sedm z deseti obcí má méně než pět set obyvatel, v té 
nejmenší je trvale hlášeno 28 obyvatel.
Část mikroregionu se nachází v nejmenší CHKO České republiky, v CHKO Blaník. Právě proto mezi největší klady 
mikroregionu patří mimořádně zachovalá příroda a původní krajina, zároveň také dobrá dopravní dostupnost 
a prostupnost a aktivní spolkový život. Na území CHKO Blaník je vyhlášeno pět maloplošných zvláště chráněných území 
– přírodní rezervace Velký Blaník, Malý Blaník a Podlesí a přírodní památky Částrovické rybníky a Rybník Louňov.
Vzhledem ke svému umístění má mikroregion velký potenciál pro různé formy cestovního ruchu. Územím prochází 
četné cyklotrasy a cyklostezky. Má také předpoklady pro pěší a poznávací turistiku spojenou s návštěvou historických 
a turisticky atraktivních míst (sakrální památky a objekty v celém mikroregionu, bájná hora Blaník, rozhledna na Velkém 
Blaníku, zřícenina na Malém Blaníku, naučná stezka „S rytířem na Blaník“ vedoucí z Louňovic pod Blaníkem přes 
rozhlednu na Velkém Blaníku až do obce Kondrac, kde je zakončena geologickou expozicí, zámek v Louňovicích pod 
Blaníkem, Muzeum včelařství Podblanicka a informační centrum s muzeem nejstarších dějin Louňovic pod Blaníkem, 
ojedinělé Muzeum venkova v Kamberku, městská památková zóna v Načeradci, Farní muzeum v Kondraci apod.). 
Mikroregion nabízí také možnosti ubytování pro jednotlivce i skupiny ve více než 14 ubytovacích zařízeních různého 
typu (rekreační středisko, soukromé farmy, ubytovny, penziony, chaty i chaloupky, mlýny, ale také sportovní ubytovny, 
ubytovat se lez i na samotě u lesa nebo pod širákem).
Mikroregion a jeho jednotlivé obce využívají možností krajských, národních i evropských dotací a různých nadačních 
fondů a grantů. Během dvacetiletého trvání soutěže Vesnice roku se obcím mikroregionu podařilo získat četná ocenění:

rok obec přehled ocenění v soutěži Vesnice 
roku

2004 Kondrac Fulínova cena

Pravonín Modrá stuha (za spolkový život)

2005 Pravonín Zlatá stuha (vítěz krajského kola)

Kondrac Bílá stuha (za činnost mládeže)

2006 Kondrac Modrá stuha (za společenský život)

Kondrac Ocenění Rady kraje za kvalitu 
webových stránek

Miřetice hejtmana Středočeského kraje za 
rozvoj sportu a tělovýchovy

2007 Kondrac Zlatá stuha (vítěz krajského kola)

Kondrac 2. místo v celorepublikovém kole za 
Zlatou stuhu

Veliš Zelená stuha (za péči o životní 
prostředí v obci)

Kamberk Ocenění za přínos pro rozvoj 
cestovního ruchu a vzornou 
prezentaci obce

2008 Kamberk Oranžová stuha (za spolupráci obce 
se zemědělským subjektem)

Kamberk 4. místo v celorepublikovém kole 
v Oranžové stuze

2011 Ostrov Cena naděje pro živý venkov

Louňovice pod 
Blaníkem

Diplom za společenský život

Ostrov Diplom za pospolitost obce

2012 Louňovice pod 
Blaníkem

Zlatá cihla za rekonstrukci budovy 
Muzea včelařství Podblanicka

Ostrov Zlatá cihla za rekonstrukci kaple sv. 
Jana Nepomuckého

Ostrov Diplom za rozvoj venkovské komunity

Kamberk Diplom za kvalitní květinovou 
výzdobu v obci (Fulínova cena)

Kamberk Diplom za péči o kulturní dědictví

2013 Ostrov Modrá stuha (za společenský život)

Kamberk Diplom za vzorné vedení obecní 
knihovny

Kondrac Zlatá cihla za rekonstrukci objektu 
Farního muzea

2014 Ostrov Ocenění hejtmana za aktivity občanů

Pravonín Ocenění hejtmana za aktivity 
Šachového klubu

Kamberk Udržování hasičských tradic SDH 
Kamberk

Miřetice Ocenění hejtmana za Fichtl klub
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Do letošního 21. ročníku se z členských obcí mikroregionu Blaník přihlásila pouze obec Ostrov, přejme jí tedy hodně 
zasloužených úspěchů!

autor: Ing. Eliška Švejdová

Informace k dotacím

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Evropská komise schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu zveřejnilo ve čtvrtek 30. 4. 2015 tzv. „avízo“ 11 výzev s alokacemi ve výši 17,35 miliardy korun. Nejvyšší 
alokaci má výzva Úspory energie v hodnotě 5 miliard korun, ovšem většina výzev a bezmála 11 miliard budou směřovat 
na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace a rozvoj malých a středních podniků. Žádosti bude Ministerstvo průmyslu 
a obchodu přijímat od začátku června.

Do konce roku bude zprostředkujícím subjektem Czechinvest, od ledna Agentura pro podnikání a inovace.

Více: www.mpo.cz/dokument157764.html 
www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/

Ministerstvo životního prostředí – Avízo výzev

MŽP vyhlašuje avízo výzev v operačním programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1, 2, 3 a 4 
bude možné podávat po schválení Programového dokumentu OPŽP Evropskou komisí.

Více: www.opzp.cz/dokumenty/download/48-1-16244-01_avizo_vyzev_opzp_2014_20 
www.opzp.cz

Nadace Občanského fóra – vyhlášení grantové výzvy. Grantové programy: Opomíjené památky, Památky a zdraví. Příjem 
žádostí od 1. 5. do 30. 6. 2015.

Více: www.nadaceof.cz/novinka/grantovy-rocnik-2015-byl-otevren
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Co se děje v regionu

Nová expozice Muzea Podblanicka – Auerspergové

Nová expozice Muzea Podblanicka, p. o., která byla zpřístupněna veřejnosti 1. května letošního roku ve středním křídle 
vlašimského zámku pod názvem „Auerspergové“, připomíná poslední šlechtický rod, který byl držitelem zámku v letech 
1744 – 1945. Jednotlivé místnosti expozice jsou upraveny jako „narrative rooms“ – vyprávějí prostřednictvím předmětů 
a obrazového materiálu. A jistě není bez zajímavosti, že velká část exponátů pochází z původního inventáře vlašimského 
zámku. Bývalý kuřácký salon přibližuje členy rodu do období Viléma I. Auersperga, generálporučíka z napoleonských 
válek. Velký salon je věnován především Carlosu Auerspergovi jako prvnímu premiérovi Předlitavska v letech 1867 
– 1868 a maršálku českého zemského sněmu. Třetí místnost, původně ložnice s dochovaným dřevěným táflováním, 
přibližuje rodinu Carlosova nástupce Karla Marii Auersperga, a to včetně posledního majitele Vlašimského panství Karla 
Auersperga-Breunnera, kterému byl zámek v roce 1945 zkonfiskován. Místnost připomíná také dvě návštěvy korunního 
prince Rudolfa ve Vlašimi v letech 1878 a 1879. Mezi rarity expozice patří bezesporu rudolfovská korouhev o délce 352 
cm. Zhotovena byla v rámci oslav sňatku korunního prince s belgickou princeznou Stephanií v roce 1881.

autor: PhDr. Jindřich Nusek
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Škola mladých techniků a přírodovědců ve Vlašimi

Ve dnech 11. – 13. května probíhá ve Vlašimi třídenní pobytová 
akce pro žáky základních a středních škol s názvem Škola 
mladých techniků a přírodovědců. Do letošního již druhého 
ročníku se přihlásilo 36 účastníků ze základních škol ZŠ Sídliště 
Vlašim, ZŠ Načeradec, ZŠ Postupice a ZŠ Čechtice. Program 
bude bohatý: Cvičení v rámci technických oborů v budovách 
školy, prohlídka zámku a parku ve Vlašimi, prohlídka nové 
expozice „Auerspergové“ v Muzeu Podblanicka, beseda 
s hajným v oboře v areálu Sellier a Bellot, a.s. exkurze do firmy 
MAVEL, a.s. v Benešově (malé vodní elektrárny). Cílem akce je 
vzbudit zájem žáků základních škol o technické a přírodovědné 
obory. Akce se koná v rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem – reg. č. 
CZ.1.07/1.1.00/44.0011“, který realizuje Středočeský kraj a Střední průmyslová škola, Vlašim je jeho partnerem.

autor: Mgr. Renata Vondráková

Setkání rodáků a přátel Dolnokralovicka

V sobotu 9. května od 14 hodin se konalo v KD Střítež u Dolních 
Kralovic setkání rodáků a příznivců starých Dolních Kralovic 
a okolí. Každý nosí v srdci místo, kde se narodil nebo alespoň 
prožil část svého života. Každé místo je totiž naplněno historií 
i současností. To bylo hlavní motto celého dne. V krásně 
vyzdobeném sále kulturního domu bylo možno spatřit dobové 
fotografie nebo shlédnout videoprojekci věnovanou tématům 
Dolnokralovicka. K poslechu i tanci pak hrála kapela z Moravy 
Březovjané. Celé odpoledne se velmi vydařilo. Poděkování patří 
především členům SDH Střítež, kteří se podíleli na přípravách 
a obci Dolní Kralovice za finanční podporu.

autor: Jiří Podhacký

Májové slavnosti ve Spolkovém domě ve Vlašimi

Letošní májové slavnosti na zahradě Spolkového domu se 
opět vydařily. I když počasí nutilo návštěvníky občas obléknout 
nějakou tu bundu či pláštěnku, nijak to neohrozilo jejich počet 
a úsměvy na tváři. Na své si přišli nejen dospělí, ale i děti. 
Zahrada poskytla klidný kout májového dne hudební produkcí 
country kapely Víkend a chutným občerstvením. Malí (a občas 
i velcí) návštěvníci hojně využívali možnosti trampolíny 
a prolézaček, lezecké a boulderové stěny či motýlí tvořivé 
dílny. Světýlka v očích dětí rozsvítilo Divadlo Úsměv svým 
představením Kašpárkova škola v přírodě. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na přípravě tohoto příjemného dne a všem, 
kteří k nám zavítali. Těšíme se na příští rok!

autor: Tereza Turková
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Kdy? Kde? Co?
14. května (16:00) Charitní obchůdek, Vlašim Stáří jako povolání ( seminář)
14. května (19:00) Muzeum Podblanicka, Vlašim Koncert vítězů mezinárodní pěvecké 

soutěže Jakuba Pustiny
Vlašim (centrum a zámecký park) Májové slavnosti ve Vlašimi

14. května (19:30) KD Blaník, Vlašim Manželský poker (divadelní představení)
15. května (19:30) KD Blaník, Vlašim Kurz efektivního rodičovství (divadelní 

představení)
16. května (11:00) Spolkový dům, Vlašim Kurz malování na hedvábí
18. května Muzeum Podblanicka, Vlašim Mezinárodní den muzeí – Muzea pro 

udržitelnou společnost (prostřednictvím 
výstav a expozic přiblížení vývoje 
společnosti)

Načeradec (Farn-íčko) Slavnostní floriánská mše pro hasiče
21. května (10:00-13:00) Kostel sv. Jiljí, Vlašim Májové setkání seniorů
22. května (19:30) KD Blaník, Vlašim Hrdý Budžes (divadelní představení)
22. – 24. května Spolkový dům, Vlašim Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí
23. května Spolkový dům, Vlašim Kurz první pomoci
23. května Spolkový dům, Vlašim Kurz základní norma zdravotnických 

znalostí
23. května Trhový Štěpánov, Nádražní ul. (pořádá 

Organizace 5. prosince)
Pohádkový les (zábavné odpoledne pro 
děti plné pohádkových postav)

Inspirace mimo region

Komunitou podporované zemědělství – principem je spojení obyvatel určitého regionu a zemědělce, od kterého 
odebírají ovoce a zeleninu. Zemědělci je placen určitý finanční paušál, za který zákazník obdrží dohodnutá kila ovoce 
a zeleniny. V případě, že je úroda špatná, vrací se polovina paušálu zákazníkovi a druhá zůstane zemědělci, aby vydržel 
do příští sezóny. V České republice funguje asi dvacet takovýchto skupin. Komunitně podporované zemědělství je 
rozšířené i v USA, Francii či Velké Británii.

Více: www.byznys.ihned.cz/c1-63884760
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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

č. 8/2015 - uzávěrka 12. května, další bude 25. května.

Co děláme v MAS

Dne 4. května jsme se účastnili semináře k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu. Byly nám 
představeny jednotlivé prioritní osy a dozvěděli jsme se na co ne/půjde v novém programovém období 2014-2020 
žádat o dotace.

Dne 5. května jsme se účastnili semináře „Jak využít webové aplikace v managementu neziskové organizace“. Cílem 
semináře bylo najít nové cesty a způsoby, jak zefektivnit práci v kanceláři MAS Blaník.

Připravujeme podklady pro volební členskou schůzi, která se bude konat 9. června. O všech důležitých informacích 
Vás budeme informovat v Newsletteru a na našich webových stránkách, kde od 13. 5. najdete formuláře pro 
nominace do orgánů, aktualizované formuláře pro zmocnění k zastupování v orgánech MAS a vzorové usnesení 
obce pro kandidaturu.

Připravujeme se na neformální schůzku Výboru MAS Blaník, který se bude konat 14. května od 17 hodin. Zároveň 
zde oslavíme s naší předsedkyní její narozeniny. Gratulujeme!

Foto závěrem

Nová expozice Muzea Podblanicka ve Vlašimi – Auerspergové – slavnostní otevření – 30. dubna 2015

Autor: Mgr. Veronika Hanusová


