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Slovo úvodem

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

do rukou se Vám dostává nové číslo Newsletteru MAS Blaník, a to již s číslem 9. Rádi bychom Vás pozvali do zákulisí 
tvorby našeho Newsletteru, abyste měli představu, jak vzniká každé číslo. Při vymýšlení celkového formátu jsme se 
rozhodli jít cestou pravidelných rubrik. Navrhli jsme ty, které by mohli být pro Vás zajímavé a něčím i přínosné. Vzniku 
každého čísla Newsletteru předchází schůzka týmu, kde procházíme jednotlivé rubriky a společně debatujeme o jejich 
náplni. Finální verzi předchází několik korektur textu a úprav, než ho můžeme poslat Radku Vondrákovi k vysázení do 
podoby, kterou zasíláme Vám. Budeme rádi, když nám budete zasílat příspěvky a fotografie do našich rubrik a doufáme, 
že se Vám každé číslo Newsletteru líbí, přináší Vám zajímavé informace a my budeme rádi za zpětnou vazbu, abychom 
ho mohli stále vylepšovat. Ještě závěrem k aktuálnímu číslu, ve kterém Vám představujeme Farní charitu. Dozvíte se, 
které operační programy byly schváleny Evropskou komisí. Čekají Vás samozřejmě tradiční rubriky a v dnešním čísle se 
určitě podívejte na foto závěrem, kde uvidíte, jak naše paní předsedkyně slavila narozeniny.

Přejeme příjemné čtení!

Mgr. Jitka Fialová

Aktuality

Valná hromada NS MAS – 8. června – hlavním bodem programu bude schvalování rozpočtu Národní síně místních 
akčních skupin na rok 2015

Volební členská schůze MAS Blaník v Louňovicích pod Blaníkem – 9. června od 17 hodin – voleni budou noví členové 
do Výboru, Monitorovacího a kontrolního výboru a Výběrové komise. Proběhne projednání změny v rozpočtu a změna 
stanov/dokumentů MAS Blaník. Bude projednána aktuální verze strategie.

Strategické řízení rozvoje obcí – 10. června od 9:30 – konference ve Velké Bystřici 

Program – metodické a elektronické nástroje podporující strategické řízení obcí, novinky v aplikaci www.obcepro.cz 
a také možnosti financování rozvojových aktivit obcí z fondů EU v období 2014 – 2020.
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Představení člena

Farní charita

Farní charita Vlašim (FCH Vlašim) je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba, která se 
snaží pomáhat potřebným bez rozdílů. Patří mezi organizace, jež sdružuje Charita Česká republika, má 
ovšem vlastní právní subjektivitu. Působí na okrese Benešov, své služby poskytuje nejen ve Vlašimi 
a Benešově, ale i v dalších obcích – převážně v domácím prostředí. Kromě platných zákonů ČR se řídí také 
Kodexem Charity Česká republika. Vznikla v roce 1992 jako nástupce Křesťanského klubu žen. Z počátku 
„pouze“ organizovala pomoc seniorům a pořádala pravidelné sbírky šatstva pro potřebné.V roce 2000 
registrovala profesionální terénní zdravotnické služby neboli Domácí zdravotní péči. Služba je určena 
všem, kteří se ocitli v takové zdravotní situaci, kdy nestačí péče rodiny pacientům, kteří by jinak museli 

být hospitalizováni v nemocnici nebo LDN a umírajícím, kteří chtějí zůstat do posledních chvil v rodinném prostředí. 
Vykonávají ji registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka; 7 dní v týdnu, 24 hodin denně – dle ordinace praktického 
či ošetřujícího lékaře. Zahrnuje např. odběry krve, aplikaci injekcí a infuzí, převazy a výplachy ran. Je plně hrazena 
zdravotními pojišťovnami. Snažíme se dovybavit speciálními zdravotnickými přístroji tak, aby lidé nemuseli pouze pro 
nedostatek některých přístrojů zůstávat v nemocnicích. Podařilo se nám pořídit např. oxygenerátor a infuzní pumpu. 
V roce 2009 převzala FCH Vlašim provoz Občanské poradny Vlašim, kde nabízí bezplatnou, odbornou, nezávislou, 
důvěrnou a nestrannou pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Zaměřuje se především na oblasti: sociálního 
zabezpečení, sociální pomoc, finanční problematiku, problémy rodiny a mezilidských vztahů, pracovně – právní vztahy, 
ochranu spotřebitele. V Občanské poradně Vlašim pracují sociální pracovníci a psycholog. Kromě hledání řešení již 
vzniklých problémů se věnují také prevenci takovýchto situací. Před učiněním závažných rozhodnutí je možné s nimi 
plánovaný postup konzultovat. Mimo tyto služby mají potřební také možnost zapůjčit si rehabilitační a kompenzační 
pomůcky. Od roku 2010 poskytuje FCH Vlašim další registrovanou sociální službu – Osobní asistenci. Jejími cíli je 
umožnit potřebným žít normálně; zůstat i v krizových obdobích života ve svém přirozeném domácím prostředí 
a pečujícím rodinám vést běžný pracovní a společenský život. Péče vychází z přání a potřeb klienta, respektujeme 
jeho názory a soukromí. Poskytuje se na základě písemné smlouvy, uživatel si hradí část nákladů dle platného ceníku. 
Aby byla pomoc FCH Vlašim ještě účinnější rozšířily se její činnosti v roce 2012 o Sociálně aktivizační službu. Služba 
je poskytována zdarma individuálně nebo ve skupině, seniorům a osobám 
se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením nebo ztrátou 
svých dovedností a schopností. Zároveň se snaží bojovat proti osamělosti 
těchto lidí dle hesla aktivní senior = spokojený senior. Proto se v rámci 
služby pořádají také zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity jako výlety, 
promítání, koncerty, besedy, přednášky nebo setkání. Dále bylo v roce 2014 
zahájeno půjčování dětských pomůcek, poskytování Pečovatelské služby 
a otevření Charitního „obchůdku“ – místa vzájemné materiální pomoci. 
Kromě zaměstnanců se na činnostech FCH Vlašim dodnes podílí řada 
dobrovolníků. Financování probíhá z více zdrojů: prostřednictvím úhrad 
od zdravotních pojišťoven, státních dotací (kraje, jednotlivých obcí, úřadu 
práce), Tříkrálové sbírky, nadací, úhrad klientů a darů. Získávání prostředků 
na provoz, zajištění stability a zkvalitňování služeb je však velmi obtížné. 
Centrum charitních služeb, tak abychom mohli zajistit ještě komplexnější 
přístup k našim klientům, je prozatím ve fázi plánů. Podrobnosti o činnosti 
FCH Vlašim, jednotlivých službách, projektech a akcích včetně kontaktů 
naleznete na stránkách http://vlasim.charita.cz nebo můžete přijít na 
nějakou naši akci. Nejbližší akcí je benefiční multikulturní festival Popenec, 
který se koná 6. – 7. 6. 2015 na Hrádku u Vlašimi, více na www.popenec.cz

autor: Dana Kucharčíková
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Informace o dotacích

Schválení dalších operačních programů Evropskou komisí

Program rozvoje venkova – Evropská komise ukončila schvalovací proces. O konečném schválení programu rozhodne 
v řádu dní. Celková alokace programu je 3, 1 mld. EUR. Finanční prostředky půjdou hlavně na obnovu, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství, dále na investice v zemědělských podnicích ke zvýšení konkurenceschopnosti 
všech druhů zemědělské činnosti. Dále také na podporu zpracování a vývoje zemědělských produktů a technologií, 
na předávání znalostí a inovací v zemědělství i lesnictví a také na vytváření nových pracovních míst na venkově. Více: 
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_evropska-komise-ukoncila-schvalovani.html

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – schválen Evropskou komisí 13. května 2015. Celková alokace programu 
je 2,77 mld. EUR. Program se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké 
školy, včetně podpory výzkumu a vývoje Více: www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Operační program Doprava – schválen Evropskou komisí 11. května 2015. Celková alokace programu je cca 4, 7 mld. 
EUR. Operační program Doprava se zaměřuje na zkvalitnění dopravní infrastruktury. Především jde o klíčové části 
dopravních komunikací, což je podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých regionů i celého státu. 
Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí, a důraz je kladen i na podporu udržitelných forem 
dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti. Více: www.opd.cz/cz/uvod

Operační program Zaměstnanost – schválen Evropskou komisí 6. května 2015. Celková alokace programu 
je cca 70 mld. korun. Více než 60 % alokace, tedy přibližně 43 mld. korun, půjde na podporu zaměstnanosti. 
Více než čtvrtina alokace programu, tedy přibližně 19 mld. korun, pak bude směřovat na aktivity věnované 
sociálnímu začleňování a boji proti chudobě a diskriminaci. Cca 2% prostředků programu půjdou na sociální 
inovace s cílem jejich tvorby, testování a následného šíření, a také na podporu mezinárodní spolupráce. 
Zhruba šest procent alokace bude vyčleněno pro účely zefektivnění veřejné správy. Zbývající prostředky 
připadnou na technickou pomoc, tedy na řízení celého programu včetně podpory žadatelů a příjemců. 
Více: www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu na obnovu drobných sakrálních staveb na venkově. Celková alokace 
je 50 mil. Kč. Žadatelem může být obec do 3000 obyvatel. Žádosti lze podávat do 25. června. Více: www.mmr.cz/cs/
Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Vyzva-MMR-Sance-na-obnovu-pro-drobne-sakralni-
stavby-v-obcich
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Co se děje v regionu

Den rodiny v Rodinném centru Světýlka

 V sobotu 16. května se konal v Rodinném centru Světýlka 1. ročník 
akce k Mezinárodnímu dni rodiny. Za krásného slunečného počasí se 
na zahradě Spolkového domu ve Vlašimi sešlo na dvě desítky rodin 
a společně prožili odpoledne plné zábavy a her pro děti. Připraveno 
bylo několik stanovišť, kde si děti mohly vyzkoušenost svoji zdatnost 
(např. chůze po laně, hod či skákání v pytli). Děti si mohly v tvořivé 
dílně vytvořit masku zvířátka a rodiče na závěr zhlédli hudební 
vystoupení svých dětí. Celé odpoledně proběhlo v uvolněném duchu 
a v příjemné atmosféře. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na 
úspěšném průběhu celé akce.

autor: Jitka Fialová, předsedkyně RC Světýlka, o. s.

Blanický cyklorytíř

V sobotu 23. května proběhl již 10. ročník Blanického cyklorytíře. Cyklistickou akci realizovala obec Kondrac ve spolupráci 
s Českým svazem ochránců přírody ve Vlašimi a obcemi Pravonín, Načeradec, Veliš, Ostrov a Louňovice pod Blaníkem. 
V letošním ročníku bylo registrováno celkem 404 účastníků. Nejmladšímu účastníkovi bylo šest měsíců a nejstaršímu 
sedmdesát sedm let. Byly připraveny dvě trasy, a to v délce 34 km pro zdatné cyklisty a 8 km pro rodiče s dětmi. Hlavní 
trasa vedla z obce Kondrac do Ostrova, dále do Velíše, Louňovic pod Blaníkem, poté do Načeradce a Pravonína a zpět 
do Kondrace. Cyklista, který zvládl projet celou trasu a na záchytných bodech nasbíral všechna razítka, byl poté pasován 
na Blanického cyklorytíře. Na závěr bylo pro všechny připraveno drobné občerstvení a atmosféru celého odpoledne 
zpříjemňovala svými písněmi kapela Náhodná setkání.

autor: Ivana Křížová

foto: Vít Švajcr



MAS Blaník
Newsletter
Místní akční skupiny Blaník č. 9/2015

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
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. 9/2015 uzávěrka 25.5., další bude 8. června

Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?

27. května (od 16:00) KD Blaník Vlašim Veřejné vystoupení žáků tanečního a literárně-dramatického 
oboru ZUŠ Vlašim

29. května (od 18:00) Hvězdárna ve Vlašimi 7 perel astronomie – přednáška Petra Horálka (na přednášku 
naváže prohlídka hvězdárny a za dobrého počasí pozorování 
noční oblohy)

29. května (od 19:00) Kostel sv. Jiljí ve Vlašimi Noc kostelů – Koncert soboru Gemini Collegium

29. května Kostel sv. Petra a Pavla 
v Načeradci

Noc kostelů – koncert sboru Ráchel, prezentace historie 
kostela Načeradce

30. května (start 9:00-10:00) Kamberk (start a cíl – 
Biofarma Dolejší mlýn)

Cesta za zlatem – pochod na třech trasách pro děti i dospělé 
spojený s rýžováním zlata (více:www.blanik.net)

30. května (od 10:00) Včelí svět Hulice Medová koktejlová párty

1. června (od 19:00) KD Blaník Vlašim Divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ 
Vlašim

3. června (od 19.30) KD Blaník Vlašim Caveman – divadelní představení

4. června (od 16:00) Charitní obchůdek 
Vlašim

Bylinkové zahrádky – povídání u čaje o bylinkách

4. června (od 17:00) Muzeum Podblanicka 
Vlašim (pořádá spolek 
Fakt-Um)

Noční jarmark – originální rukodělné výrobky a předvádění 
řemesel

4. června (od 17:00) Muzeum Podblanicka 
Vlašim

XI. zámecká muzejní noc

5. – 6. června (10:00 – 17:00) Spolkový dům Vlašim Výstava kaktusů

6. – 7. června (od 13:00) Hrádek u Vlašimi 
(pořadatel Farní charita)

Popenec – benefiční multikulturní festival více žánrů-hudební 
vystoupení, výtvarné výstavy, divadla, zajímavé aktivity nejen 
pro děti atd.

7. června (od 13:00) Spolkový dům Vlašim Vlašimská karabina – VII. ročník tradičních lezeckých závodů

Inspirace mimo region

Jedlá třída

Projekt ukazuje, jak lze originální formou jedlých zdí, sloupků nebo květináčů 
na okenních parapetech, motivovat děti k zájmu o zdravou výživu a ochranu 
životního prostředí. Ve škole v americkém Bronxu však dokázal učitel 
pomocí tohoto projektu děti, které dosud neměly zájem o výuku, motivovat 
k tomu, aby je chození do školy bavilo. Většina dětí měla zájem na tom, aby 
jejich rostlina prospívala, a tak se docházka zvedla od 50 procent. Jedlé 
zdi tak mohou novou moderní alternativou dřívějším školním zahradám. 
Více: www.margit.cz/jedla-trida/
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sdružení obcí – Podblanicko, Blaník, Želivka a Český smaragd

č. 9/2015 uzávěrka 25.5., další bude 8. června

Co děláme v MAS

Připravujeme všechny nutné podklady pro volební schůzi MAS Blaník. Nominační formuláře naleznete na našich 
webových stránkách www.masblanik.cz.

Dokončujeme Strategii MAS Blaník tak, aby mohla být schválena na členské schůzi 9. 6. její analytická a strategická část. 
Zapracováváme připomínky z expertního hodnocení firmy Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

V rámci projektů spolupráce proběhla dne 12. května schůzka s paní Miloslavou Kahounovu ohledně případného 
projektu Akademie III. věku na území MAS Blaník. Stejný den jsme se sešli s panem Jiřím Bělským k projednání zájmu 
Mikroregionu Želivka kandidovat znovu na místopředsednické místo v MAS Blaník.

Zuzana Klímová Vaňková navštívila jednání Svazku obcí Blaník v úterý 19. 5., kde vysvětlovala aktuální situaci ohledně 
řízení MAS a MOS. Vyzvala členy mikroregionu i samotný mikroregion k hojné kandidatuře do orgánů MAS Blaník.

Bylo projednáno prodloužení projektu Meziobecní spolupráce (do 31. 10. 2015), kde koordinátorkou zůstává 
místopředsedkyně MAS Blaník paní Zuzana Klímová Vaňková. Dále budou v projektu pracovat na zbývající měsíce 
Veronika Van den Ent a Petra Rajmanová. Úkolem projektového týmu bude rozpracování konkrétních projektových 
záměrů pro území. Aktuální se hovoří o vzniku Centra sociálních služeb v Trhovém Štěpánově nebo Recyklačního 
dvora v Kondraci. Vypracované projektové záměry by měli být vzorové a zpracovány tak, aby se dali v území kopírovat 
s rozumným odstupem vzdálenosti.

Chystáme se na jednání Mikroregionu Podblanicko, Mikroregionu Český smaragd (obojí dne 27. května) a na jednání 
Mikroregionu Želivka dne 2. června.

Foto závěrem

Neformální schůzka Výboru MAS Blaník 14. 5. 2015 aneb Jak jsme slavili narozeniny s paní předsedkyní.
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