
MAS Blaník
Newsletter
Místní akční skupiny Blaník č. 14/2015

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

14/2015-uzávěrka 31. 8., další bude 21. září

Slovo úvodem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Na začátku léta jsem odjela do Brandýsa nad Labem na seminář nazvaný „Resilience“. Vůbec jsem netušila, o čem může 
být, ale k účasti mě motivovalo spektrum přednášejících. Byli to vědci – klimatologové, meteorologové, přírodovědci, 
sociologové.

Nejprve nám popsali několik všudypřítomných stavů a faktů, které máme (jako lidé žijící v evropské „civilizované“ 
společnosti) snahu nevnímat nebo raději vytěsňovat: 1. Člověk je živočišný druh. 2. Je vážně s podivem, že s ním příroda 
má tak dlouho a tolik trpělivosti, i přestože jí vybydluje planetu. 3. Voda je život. 4. Globální oteplování se opravdu děje 
(viz článek „Klima budoucnosti“ v rubrice „Aktuální téma“). 

Resilience je schopnost kterékoliv živé soustavy nezaniknout, přizpůsobovat se změnám prostředí a umět tyto změny 
využít ve svůj prospěch. Resilience je schopnost přežít a umět se dále plnohodnotně rozvíjet. 

K zachování existence a možná i hezkému životu jednotlivce a našeho malého společenství (třeba MAS) stačí věnovat 
pozornost instinktům a intuici (jsme přeci živočišný druh), své kultuře (protože jsme lidé, a v kultuře je naše společenská 
identita) a s přírodou znovu navázat plnohodnotné kamarádství. Příroda je totiž partnerem, který nám život dal a může 
ho velmi snadno i vzít. To jsme si během letošního suchého léta jistě uvědomili. A možná jsme i začali uvažovat o 
tom, jak sami doma můžeme hospodařit s vodou, jakými způsoby ji lze na zahradě zadržovat, jak přirozeně ochladit 
naše sídlo. Povodně v minulých letech nás zase přinutily přemýšlet o tom, co udělat, aby nás neohrožovaly přívaly 
vody a nezpůsobovaly takové škody. Zjistili jsme, že naše krajina neumí vodu pojmout, respektive vzali jsme jí mnoho 
takových příležitostí. A také už víme, že katastrofální pro nás může být i tzv. blackout – masivní výpadek elektrické 
energie (nesvítíme, netopíme, nevyrábíme, netankujeme pohonné hmoty, nevybíráme peníze z bankomatu, nemyjeme 
se, nevaříme…). Je opravdu nepříjemné si to připustit, ale hrozit může i válečné nebezpečí.

Jak tedy účinně vnést různá zachraňující opatření do rozvojových strategií a uskutečňovat je v životě jednotlivce nebo na 
malém území (např. v MAS)? Důležité je:

1. Hospodařit s vodou – umožnit jí vsakovat se do půdy, umět ji zadržet
2. Nenásobit teplo – umět přirozeně ochlazovat
3. Umět žít ve společenství – individualismus nám nepomůže
4. Každý člověk by měl (bez ohledu na to, jaké je jeho vzdělání a profese) ovládat základní zemědělské nebo 

řemeslné činnosti

O některých těchto opatřeních už víte a mnoho jste jich už realizovali – především k tématu hospodaření s vodou. Jak 
ale zbytečně nenavyšovat teplotu v sídlech? Asfaltovat a betonovat velmi uvážlivě a vše vyvažovat adekvátní zelenou 
plochou. Zeleň ochlazuje. Naproti tomu beton a tmavé objekty a plochy - především asfalt - násobí teplo slunečních 
paprsků. Navíc veškeré tyto plochy uzamykají povrch a nedovolí vodě v těchto lokalitách přirozeně cirkulovat. V létě 
je tam nesnesitelně, voda se odpařuje, ztrácí se, vegetace hyne. Když ale v centrech obcí máme trávníky a dostatek 
stromů, je tam příjemněji, půda nevyprahne tak rychle, drží se tam život. V příkladně resilientní zemi, jakou je Izrael, 
je nejen všudypřítomná zeleň, ale také velmi málo tmavých ploch a téměř každý má auto světlé barvy.  Jako projev své 
osobní zodpovědnosti jsem se rozhodla, že pokud si ještě někdy budu pořizovat auto, bude jedině bílé. Současně bych 
také chtěla v naší MAS přimět urbanisty a zástupce obcí k přemýšlení o dalším včleňování zelených ploch do intravilánů, 
a přesvědčit je, že představa spolupráce stavebního architekta se zahradním nemusí být při revitalizacích center ze 
zásady skandální. 

Přejeme Vám příjemné čtení!

MgA. Eva Vrzalová, místopředsedkyně MAS Blaník, z. s. (zastupující Mikroregion Český smaragd)
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Aktuality

Jednání Výboru MAS Blaník – 15. září 2015 od 17 hodin v kanceláři MAS Blaník, ulice Jana Masaryka 399, Vlašim.

Členská schůze MAS Blaník – 22. září 2015 od 17 hodin v Trhovém Štěpánově, Hotel Rabbit, Nádražní 223, Trhový 
Štěpánov (další číslo Newsletteru MAS Blaník vyjde po členské schůzi)

Představení člena

SK Blaník Načeradec

Představujeme Vám Tělovýchovnou jednotu Blaník Načeradec, dnes již pod novým názvem SK Blaník Načeradec z.s. Ale 
nejdříve trochu historie.

Začátky organizované tělovýchovy v Čechách byly spojeny s existencí Sokolského hnutí. Nejinak tomu bylo i v Načeradci.  
Myšlenka založit v Načeradci Tělocvičnou jednotu „Sokol“ vznikla na začátku posledního desetiletí devatenáctého století, 
kdy místní učitelé Svoboda a Kahoun věnovali veškerou svou energii a úsilí k založení této vlastenecké organizace. 
Tehdy nebylo vůbec lehké založit na českém venkově tuto, na svoji dobu pokrokovou organizaci. Náhlé úmrtí obou 
učitelů odsunula Tyršovu myšlenku až do roku 1914. Zásluhou pana řídícího Kováře a pana učitele Batelky byla svolána 
28. května 1914 ustavující schůze tělocvičné jednoty Sokol a v hotelu „U Lva“ se sešlo na 150 občanů Načeradce a 82 
z nich podepsalo přihlášku do Sokola. Nebylo však Sokolu souzeno rozvíjet své myšlenky, začala I. světová válka a po 
jejím skončení se stěží obnovovala činnost hnutí. Obzvláště proto, že celá polovina ze zakládajících členů našla smrt na 
bojištích této války. V létě roku 1919 několika místním nadšencům vyrobili ševci kožený míč a ti se na poli za zájezdním 
hostincem „Na Nové“ ujali kolektivního sportu jménem fotbal. V roce 1923 v sále hotelu „U Lva“ zakládá valná hromada 
sportovní klub S. K. Blaník, prvním předsedou byl Josef Batelka. V roce 1949 přichází „nešťastné“ rozhodnutí ústředních 
orgánů o „sjednocení tělovýchovy“ pod jedno vedení a ze Sokola a fotbalového Sportovního Klubu vzniká sjednocená 
tělovýchovná jednota, TJ Blaník Načeradec. V letech 1951 – 1970 se pod hlavičkou TJ Blaník hraje organizovaně soutěž 
v ledním hokeji, v roce 1962  vzniká jezdecký oddíl, který dosáhl nejvyšších sportovních úspěchů ve své historii v roce 
2001, kdy měl dva mistry republiky v parkurovém skákání – Zdeňka Štekera a juniora Jiřího Hochmana. V roce 2002 byla 
činnost jezdeckého oddílu ukončena, neboť nové závodiště a objekt s boxovým stáním pro 13 koní musel oddíl v rámci 
restitučního zákona vrátit původním vlastníkům. Od 80. let 
minulého století patřil pod TJ Blaník i oddíl tenisu, který 
to v letech 2010 až 2013 dotáhl až do krajského přeboru. 
V roce 2014 se osamostatnil s názvem „Sport Podblanicko“ 
a je také členem MAS Blaník. Fotbalový klub zažil historicky 
největší úspěch v roce 1961, kdy  se podařilo vykopat 
postup do I. A třídy. V září 1970 se přepisují dějiny fotbalu 
v Načeradci, když Sportovně technická komise okresního 
fotbalového svazu na návrh disciplinární komise vylučuje 
oddíl z mistrovské soutěže II. třídy pro disciplinární 
přestupky. Výborová schůze TJ Blaník tak v roce 1971 
ukončila činnost fotbalového oddílu a současně byla 
založena Tělovýchovná jednota Blaník Čáslavsko, kde mohl 
načeradský fotbal hrát okresní soutěž na Pelhřimovsku. 
Nejdříve pod hlavičkou TJ Blaník Čáslavsko, od 90. let jako 
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TJ Blaník Načeradec. Od sezóny 2008-2009 se po 37 letech vrací oddíl na Benešovsko, kde nyní hraje ve III. třídě, má dále 
mladší a starší přípravku, což jsou nejmladší hráči do 10 let.

V současné době má spolek 70 členů ve dvou oddílech. Oddíl kopané a volejbalu. Volejbalisté využívají pro své soutěže 
tělocvičnu v základní škole, asfaltové hřiště a hřiště na plážový volejbal. Zúčastňují se turnajů v blízkém okolí na 
Benešovsku, Pelhřimovsku a Táborsku.

V Místní akční skupině Blaník zastupuje spolek Ing. Jiří Jelínek, člen výboru SK Blaník Načeradec. Je to bývalý starosta 
Městyse Načeradec, který stál u zrodu MAS Blaník, a jako nový člen výboru MAS by rád navázal na již započatou práci 
pro rozvoj regionu, pro zachování čisté přírody a krajiny okolo nás.

Popis fotografie:  V roce 2014 vybudoval Městys Načeradec Na Roubíčkově nové kabiny s ubytovnou s 27 lůžky, 
s tribunou  se 104 sedadly a restaurací U legendy. Přijďte se podívat do Načeradce sportovní areál a jeho okolí.

autor: Ing. Jiří Jelínek

Informace o dotacích

Vláda ČR vyhlásila dotační řízení na rok 2016 v několika programech:
1) Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů – žadatelem může 
být spolek, ústav, obecně prospěšná společnost a nadace či nadační fond, které byly zřízeny alespoň jeden rok před 
podáním žádosti. Maximální výše dotace není stanovena. Výše dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního 
rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu. 
2) Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2016 – žadatelem může být pouze spolek, 
jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců, a které 
byly zřízeny alespoň jeden rok před podáním žádosti. Maximální výše dotace není stanovena.  Výše dotace včetně 
dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu. 
3) Dotační řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky – žadatelem může být spolek, ústav, obecně 
prospěšná společnost, sociální družstvo, právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. a právnická osoba včetně sdružení 
právnických osob, jejímž předmětem činnosti je působnost v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, 
vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti. 
4) Podpora romské integrace – tematické okruhy:

A) Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce- žadatelem může být nestátní nezisková organizace.
B) Podpora terénní práce – žadatelem mohou být obce.

5) Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků – žadatelem může být spolek, ústav, 
církevní právnická osoba, obecně prospěšná společnost, školy a školská zařízení, vysoké školy a obce. Dotační program 
je zaměřen na podporu činností souvisejících s polštinou, slovenštinou, němčinou a romštinou.

Uzávěrka příjmu žádostí do všech programů je 30. září 2015.

Více: www.vlada.cz/cz/urad-vlady/dotace 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu na podporu sociálního podnikání v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost. Výzva platí od 17. srpna do 30. listopadu 2015. Příjem žádosti započne 1. září 2015.

Více: www.esfcr.cz/vyzva-015-opz
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo 
školní vyučování (např. školní družiny a kluby, skupinová doprava do škol či doprovod na kroužky)  v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost. Výzva platí od 3. srpna do 16. října 2015. Příjem žádosti započal 21. srpna 2015.

Více:www.esfcr.cz/vyzva-013-opz

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výběrové dotační řízení na rok 2016 v oblastech profesionálního divadla, tance, hudby 
a výtvarného umění. 

Žadatelem může být fyzická a právnická osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací 
Ministerstva kultury).

 Uzávěrka příjmu žádostí je 30. září 2015.

Více: www.mkcr.cz 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlašuje příjem žádostí o stipendium studentům ze sociálně slabých rodin 
nebo z dětských domovů, kteří studují v řádném bakalářském, magisterském nebo doktorandském programu na VŠ 
technického zaměření a mají dobrý studijní prospěch. Celkový počet podpořených studentů je 15.  Uzávěrka příjmu 
žádostí je 11. září 2015.

Více: www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly

Co se děje v regionu

Slavnostní otevření inovovaných učeben

Dne 20. srpna v 10 hodin slavnostně otevřeli na Střední průmyslové škole ve Vlašimi nově vybavené učebny. Byla tak 
završena dvouletá spolupráce vlašimské Střední průmyslové školy na realizaci projektu Středočeského Kraje s názvem 
„Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. V rámci projektu došlo k inovaci a novému 
vybavení celkem deseti učeben pro předměty: informatika, programování CNC strojů, pracovní vyučování, mechatronika, 
chemie, fyzika, geodézie, technická měření, truhlářství a elektrotechnika. Celkem bylo díky projektu nakoupeno pro SPŠ 
ve Vlašimi nové vybavení a materiál za necelých 11 milionů korun.

Hlavním cílem projektu bylo získat zájem žáků základních škol o studium technických a přírodovědných oborů a stejně 
tak udržet žáky střední školy při zájmu o vědu a techniku a ideálně je povzbudit pro další studium. Proto v rámci 
projektu realizovala Střední průmyslová škola ve Vlašimi pravidelné kroužky pro žáky ZŠ. Jednalo se o 6 kroužků, např.  
Mechatronika a Zábavná chemie a fyzika.

„Kromě volnočasových aktivit jsme pro základní školy realizovali 
řadu dopoledních programů v odborných učebnách s vyučujícími 
našeho pedagogického sboru. Dále jsme s žáky ZŠ jezdili na 
exkurze k našim sociálním partnerům - zaměstnavatelům 
regionu. Nesmím zapomenout zmínit také třídenní pobytovou 
akci s názvem Škola mladých techniků a přírodovědců, která 
proběhla v rámci projektu hned dvakrát. A pro naše studenty 
SPŠ jsme organizovali workshopy s oborníky,“ doplňuje výčet 
aktivit projektu pan ředitel Krejča.

autorka: Mgr. Renata Vondráková, věcná manažerka projektu

autorka fotografií: Ing. Dagmar Benačanová
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Odpoledne v parku pro rodiny s dětmi

V pátek 28. 8. 2015 čekala u Čínského pavilonu v Zámeckém parku ve Vlašimi na všechny správné kluky a holky 
i jejich rodiče trocha adrenalinu. Lanovou dráhu v délce asi 45 m mohl každý, kdo měl trochu odvahy, projet zavěšený 
v horolezeckém postroji nebo se zavěsit na hrazdu a svištět. 
Opodál mezi skupinou stromů čekaly na zdolání lanové 
překážky. Přejít od startu do cíle přes vodorovná, zkřížená 
a zúžená lana dokázali jen ti nejšikovnější. Mnohem snadnější 
bylo pro děti poznat melodii z Večerníčka a přiřadit ten správný 
obrázek. I chůze na chůdách a skákání v pytli vyžadovalo velkou 
šikovnost a žhavé slunce nebylo v tu chvíli zrovna velký kamarád 
a pomocník. Odpočinek čekal až pod Čínským pavilonem – 
bubnování na drumbeny, přišly na řadu známé písničky i úplně 
originální skladby. A na závěr sladká odměna, něco na uhašení 
žízně a ceny pro nejlepší. Zrnko – Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi se těší na shledanou za rok, kdy zase natáhneme 
lana v parku a pozveme všechny malé i velké.

autorka: Věra Janoušová

Exkurze do sběrných dvorů na Jihlavsku

Dne 17. srpna se sedm starostů z ORP Vlašim vydalo na exkurzi do dvou sběrných dvorů, a to do Luk nad Jihlavou a 
Dušejova. Na obou místech je přivítali starostové obcí, kteří je společně s provozovateli informovali o provozu svých 
sběrných dvorů. A co se starostové o jednotlivých svěrných dvorech dozvěděli?

Luka nad Jihlavou – provozován městysem Luka nad Jihlavou. Do tohoto sběrného dvora dováží odpad cca 8 500 obyvatel 
mikroregionu. Sběrný dvůr slouží pouze pro občany spolupracujících obcí, náklady jsou čtvrtletně rozúčtovávány 
jednotlivým obcím dle množství odpadu dovezených jejich občany. Celkové pořizovací náklady sběrného dvora byly 23 
mil. Kč, městys získal na realizaci dotaci z OPŽP ve výši 85 %, kapacita sběrného dvora je 820 t odpadu ročně.

Dušejov – provozovatelem je společnost A.S.A Dačice s.r.o. Do tohoto sběrného dvora dováží odpad cca 2000 obyvatel.  
Do projektu na výstavbu svěrného dvora se zapojilo deset obcí mikroregionu. Celkové pořizovací náklady byly 4,5 mil. 
Kč, obce získaly na realizaci dotaci z OPŽP ve výši 85 %. Kapacita sběrného dvora je 280 t odpadu ročně. Zúčastněné obce 
hradí měsíční paušální poplatek na provoz a dále za odpad uložený jejich občany. 

Starostové si z exkurze odvezli několik rad, které by jim mohly 
napomoci při realizaci jejich sběrných dvorů, a to např. že 
je důležité nepodcenit přípravnou fázi či nalézt dobrého 
projektanta. Dále je třeba nastavit podmínky spolupráce mezi 
obcemi a nalézt vhodnou, dostatečně velkou plochu pro sběrný 
dvůr. Také lez doporučit váhu pro vážení odpadu, identifikační 
kartičky s čárovým kódem pro občany či vzdálenost obce od 
sběrného dvora do deseti kilometrů. „Návštěva sběrných dvorů 
byla určitě zajímavá. Jsem rád, že jsme měli možnost také 
diskutovat se starosty, kteří dvůr zakládali a společně provozují a 
slyšet od nich jejich zkušenosti,“ uvedl jeden z účastníků exkurze, 
starosta obce Kondrac Miroslav Matuška.

autorky: Veronika van der Ent, Zuzana Klímová Vaňková
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?

8. září od 17:00 Muzeum Podblanicka 
Vlašim

Třicetiletá válka švédským pohledem – přednáška doc. 
PhDr. Zdeňka Hojdy

9. září (15:00 – 16:30) Spolkový dům Vlašim Seznamte se s nordic walkingem

12. – 13. září (9:00-12:00, 
13:00-16:00)

Muzeum Podblanicka 
Vlašim

Dny evropského dědictví – otevřeny všechny expozice 
a výstavy muzea

12. – 13. září (9:00-12:00, 
13:00-16:00)

Zámek Růžkovy 
Lhotice

Dny evropského dědictví – téma „Památky 
znovuzrozené“ – otevřena expozice a procházka 
zámeckou zahradou

12. září od 9:00 Hřiště Bolina Sportovní den v Bolině

13. září od 17:00 Muzeum Podblanicka 
Vlašim

Trio Clavio – koncert

13. září od 10:00 Azylový dům ve 
Vlašimi, nádvoří 
vlašimského zámku

Den pro Diakonii (Den otevřených dveří v azylovém 
domě ve Vlašimi po celý den a odpolední program na 
nádvoří vlašimského zámku)

Inspirace mimo region

Nové pojetí cyklistických zážitků

Inspirace odjinud, která by mohla obohatit náš region. Jedná o vytvoření sítě stezek pro horská kola ve volné přírodě 
s různorodou náročností. Stezky jsou vytvořeny tak, aby co nejlépe souzněly s okolní krajinou bez rušivých elementů. 
V nástupním místě je zřízena základna, která nabízí vše, co je třeba k bezproblémové jízdě, a je také místem pro setkávání 
lidí, kteří sdílejí stejnou zálibu. A právě taková síť stezek pro terénní cyklisty každého věku vznikla v Novém Městě pod 
Smrkem.

Více: www.singltrekpodsmrkem.cz
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Na aktuální téma

Klima budoucnosti

Kdo si letos nevyjel k moři, užil si tropických teplot doma. Červenec byl výjimečně horkým i suchým, srpen se 
také uvedl vlnou veder. Podle nové studie vědců z Univerzity Karlovy podobná léta v budoucnu zažijeme mnohem 
častěji než dříve. Naše území čeká během příštích zhruba čtyřiceti let zvýšení průměrných teplot o 1,2 – 2,6 stupně 
oproti dlouhodobému průměru. Co to znamená? Přibudou dny s vyššími teplotami v teplé části roku a ubydou dny 
s nízkými teplotami zejména v chladné části roku.  Letních dní (s teplotou nad 25 °C) může být o 10 až 35 ročně více 
než dnes a tropických dní s teplotami nad 30 °C o 2 až 12 více.

Sucha nejvíce postihnou Jihomoravský a Středočeský kraj, podle modelů bude v období 2040-2060 více než třetina 
roku bez srážek. Epizody sucha, tedy období, kdy během 5 a více dní spadne méně než 1mm srážek, budou častější 
– ve středních Čechách takových období bude 20 a více za rok (viz graf). Ubyde také sněhu, což ostatně pozorujeme 
už dnes.

Základním rysem klimatických změn je, že se dotýkají nás všech. Stejně tak všichni můžeme svým dílem přispět 
k úspěšné adaptaci, ať už v rámci svých domovů, z pozice vlastníka podniku, obecního zastupitele nebo farmáře. 
Když budeme informovaní a nebudeme se bát počátečních investic, v dlouhodobém horizontu se nám zvyšování 
odolnosti vůči výkyvům klimatu vyplatí.

 
Scénář vývoje klimatu, který předpokládá stabilizaci emisí skleníkových plynů 

 

 
Scénář vývoje klimatu, který předpokládá další růst emisí skleníkových plynů 
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Graf: Počet epizod sucha pro dva různé scénáře vývoje klimatu (rámečky) a pro dvě budoucí období: 2015 až 2039 
(vlevo) a 2040 až 2060 (vpravo). Výsledky ukazují poměrně výrazný nárůst počtu epizod sucha pro obě studovaná 
období i pro oba scénáře. Tento nárůst se ukazuje zejména v oblastech, kde je více sucho už v současnosti.

autorka: Klára Sutlovičová

Co děláme v MAS

Obdrželi jsme od Státního zemědělského intervenčního fondu připomínky k naší žádosti o standardizaci MAS 
Blaník.  Dle připomínek je třeba udělat nějaké drobné změny ve stanovách spolku a je třeba doplnit důležitý článek, 
a to fungování kanceláře MAS a jejího personálního obsazení a s tím související role předsedy a místopředsedů. V 
současné době připravujeme návrh na zapracování připomínek, abychom splnili podmínky standardizace.

Během několika dní očekáváme vyhlášení výzvy na vytvoření místních akčních plánů rozvoje vzdělávání. V současné 
době jednáme o tom, kdo by byl žadatelem na našem území. Možnými příjemci jsou neziskové organizace, obce a 
příspěvkové organizace obcí. Podle údajů Národní sítě Místních akčních skupin bude u 44% ORP České republiky 
žadatelem místní akční skupina.  

Foto závěrem

Jak nezabetonovat celou plochu parkoviště – Rehabilitační ústav Kladruby

(autorka: Eva Vrzalová)


