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Slovo úvodem

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

jedno z předchozích vydání newsletteru se zabývalo suchem a nyní se opět částečně vracíme k tématu vody, když 
představujeme člena MAS Blaník – obec Šetějovice, jejíž součástí je i území po osadě Žibřidovice, zatopené při stavbě 
vodní nádrže Želivka. V rubrice „Inspirace mimo region“ přinášíme projekt zaměřený na šetření s vodou mezi dětmi. 
V informacích o dotacích pak najdete mimo jiné výzvu k akvakulturám a v informacích z regionu je tisková zpráva 
k setkání starostů obcí z okolí vodní nádrže Želivka s ministrem zemědělství. Výše jsem napsala „vodní nádrž Želivka“ místo 
správného názvu „vodní nádrž Švihov“. Záměrně jsem použila sice nesprávný, ale vžitý název „Želivka“. Název „Švihov“ 
je jméno jedné ze zatopených obcí. Možná bylo toto pojmenování snahou připomenout místa, domy a vzpomínky, 
které zaplavila voda… ale možná jedním z důvodů, proč se název nevžil, je, že jde spíš o bolestnou vzpomínku na místa, 
která byla pro místní lidi domovem. Teď, více než 40 let po dokončení, zásobuje Želivka pitnou vodou cca 15 % obyvatel 
České republiky, pro obyvatele okolních vesnic nicméně přináší více komplikací, než užitku. Při pohledu z mostů, které 
přes Želivku vedou, je vidět, že si okolí zachovalo hodně ze své krásy, která bohužel zůstává návštěvníkům skryta, neboť 
k nádrži platí zákaz vstupu – pro rybáře, milovníky přírody i rodáky a hledače vzpomínek bez rozdílu. Druhého října 
jsem se zúčastnila setkání starostů z okolí vodní nádrže s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.  Jak uvádí tisková 
zpráva, šlo o „historicky první a největší setkání představitelů obcí a měst z okolí této vodní nádrže s představitelem 
vlády od roku 1972, kdy přehrada vznikla“. Bylo by pěkné, kdyby toto setkání přineslo nové možnosti podpory a rozvoje 
tohoto území. Můžeme se totiž buď smířit s tím, že něco „prostě nejde“, nebo hledat možnosti, jak by to mohlo jít. Mám 
na mysli například zpřístupnění části Želivky, podpory pro obce z okolí, nalezení nových cest rozvoje regionu – ať už 
založeném na jeho přírodní kráse a čistotě prostředí nebo na možnostech rozvoje šetrného k přírodě a ochraně vody…
Přeju nám všem –těm, co vodu ze Želivky pijí a hlavně obyvatelům jejích břehů  - otevřené oči při hledání i nacházení 
nových řešení.

Přejeme příjemné čtení!

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková

předsedkyně MAS Blaník, z. s.
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Aktuality

20. října 2015 – seminář na téma „Agrolesnictví v ČR“. Tento seminář je určen všem zájemcům z řad odborné i laické 
veřejnosti, kteří mají zájem se dozvědět a případně se i zapojit do rozvoje agrolesnických systémů v ČR, nebo chtějí 
i hospodařit takovým způsobem na zemědělské půdě. Seminář se bude konat v prostorách České zemědělské univerzity 
v Praze. 

Více: http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/zmena-klimatu/zmirnovani-zmeny-klimatu/seminar-k-
agrolesnictvi-1.html 

22. října 2015 – konference na téma Rovné příležitosti mužů a žen na úrovni měst a obcí. Cílem akce je otevřít toto 
téma mezi zástupci českých samospráv a nabídnout jim informace, jaké praktické přínosy může mít zavádění principů 
rovných příležitostí žen a mužů při řešení problémů v každodenní praxi na místní úrovni. Akce je určena pro volené 
i nevolené zástupce měst a obcí, pro zástupce ostatních úrovní veřejné správy, neziskového sektoru a odborné veřejnosti. 
Konference se bude konat v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Více: www.smocr.cz/cz/nase-projekty/zeny-a-muzi-v-rovnovaze/mezinarodni-konference-rovne-prilezitosti-na-urovni-
obci-a-mest.aspx?referrerID=250 

12. a 13. listopadu – Konference venkov 2015. Konference je zaměřena na téma půda. Je určena všem zájemcům 
o srovnání zkušeností z programového období 2007-2013 s obdobím 2014-2020 v oblasti inovací, spolupráce, LEADER 
(CLLD). Konference se bude konat ve Velehradě ve Zlínském kraji.

Více: www.konferencevenkov.cz

Představení člena

Šetějovice

Obec Šetějovice je od roku 1990 samostatnou obcí s osadou Dolní Rápotice. Na sever od Šetějovic se nachází území 
po osadě Žibřidovice, jejíž budovy musely ustoupit ochrannému pásmu nádrže Želivka. Na území zaniklé osady se 
zachovala pouze kaplička s pamětní deskou. Obec se nalézá v nadmořské výšce od 440 do 550 metrů. První písemné 
zprávy o Šetějovicích pocházejí z doby krále Vratislava 
(1126). Další již prokazatelné poznatky jsou z doby 
vlády Karla IV, který vydává stvrzovací listinu, kde určuje 
všechny statky k nadání kostela Vyšehradského v Praze. 
První zmínky o Žibřidovicích jsou z roku 1340. O minulosti 
Dolních Rápotic je známo celkem málo, pouze to, že první 
zmínky jsou z roku 1352. Z kroniky bylo zjištěno, že od roku 
1760 patřily všechny tři osady ke statku Martinice spolu 
s dalšími 33 osadami.      Z roku 1817 je první zmínka o zdejší 
škole. Jednalo se o privátní školu majitele velkostatku 
v Martinicích. Učilo se po staveních, kde bylo trochu místa, 
a to střídavě v Martinicích a Šetějovicích. Nová budova 
školy se začala stavět na jaře roku 1893 a po dokončení 
školu navštěvovalo kolem sta žáků. Vzhledem k tomu, 
že v letech 1950 - 1951 docházelo do školy pouze deset 



MAS Blaník
Newsletter
Místní akční skupiny Blaník č. 16/2015

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, Jazyková 
korektura: Mgr. Klára Sutlovičová 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

16/2015-uzávěrka 14. 10., další bude 26. října

žáků, došlo v roce 1959 k jejímu uzavření. V roce 1937 byl 
založen hasičský sbor, v roce 1938 byla postavena hasičská 
zbrojnice a byl uspořádán první hasičský bál. V roce 1955 
byla provedena elektrifikace obce, kdy elektrický proud 
byl zaveden téměř do všech stavení. Zřejmě nejzávažnější 
událostí, která ovlivnila život v obci a přilehlém okolí, 
byla výstavba již zmíněné vodní nádrže Želivka, která byla 
napuštěna v roce 1974. Nejlépe se toto ukáže na vývoji 
počtu obyvatel a počtu stavení v obci. Zatímco v roce 
1931 bylo v obci celkem 57 stavení s 342 obyvateli, v roce 
1950 se jednalo o 61 stavení s 262 obyvateli, v roce 2000 
zůstalo 40 stavení s celkem 57 obyvateli. V současné době 
se zde nachází 40 stavení s 58 stálými obyvateli.   I přes 
tento trend se obec snaží stále zlepšovat podmínky pro 
své obyvatele i pro rodiny z osady Dolní Rápotice. V obou 
obcích se nachází obecní vodovody a v osadě Dolní Rápotice je již dokončená výstavba splaškové kanalizace a ČOV, která 
byla zprovozněna v roce 2014. V současné době probíhá příprava výstavby stejného zařízení v samotných Šetějovicích. 
Je nutné se zmínit i o přestavbě budovy bývalé školy na sídlo obecního úřadu, čímž bylo získáno důstojné místo pro 
konání různých společenských akcí. Tradicí se již stává předvánoční setkání občanů se zastupiteli obce, hasičský ples 
a průvod maškar. Je zde i snaha o zachování památek, které se nacházejí na území obou obcí. Kapličky byly naposledy 
opraveny v roce 2014 a následně slavnostně vysvěceny, stejně jako rekonstruovaný pomník nacházející se v obci 
Šetějovice, věnovaný padlým občanům v I. světové válce.

     Obec se nachází v krásné krajině na samém konci Středočeského kraje, na západním okraji Českomoravské vysočiny. 
Blízko osady Dolní Rápotice je nejvýše položené místo Na Vrchách (504m), ze kterého je pěkný výhled na vrch Šafranici 
(624 m), Melechov (713 m) a při hezkém počasí i na Blaník a Křemešník.  Nejbližším místem, kde se nachází služby pro 
občany, jsou Dolní Kralovice vzdálené cca 6 km, kde je pobočka pošty, České spořitelny a také možnost nákupu potravin 
a ostatního zboží.  

autor: Milan Jelínek, starosta obce

Informace o dotacích

Integrovaný regionální operační program – aktuální výzvy

Výzva č. 4 - Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání - Cílem je podpořit aktivity vedoucí k úplnému 
elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst pro 
úplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy atd. Oprávněnými žadateli jsou mimo jiné obce 
a organizace zřizované či zakládané obcemi. Příjem žádostí započal 17. 9. 2015 a konec příjmu žádostí je stanoven na 
30. 6. 2016.

Výzva č. 7 - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování - Cílem transformace ústavní 
péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se 
a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti. Oprávněnými žadateli jsou mimo 
jiné obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, církve a církevní organizace. Žádosti budou přijímány od 30. 10. 
2015 a příjem bude ukončen 31. 3. 2016.

Výzva č. 9 - Územní studie - Cílem je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné 
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dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie lze realizovat na 
celý správní obvod ORP.   Oprávněnými žadateli jsou obce s rozšířenou působností. Žádosti budou přijímány od 29. 10. 
2015 a příjem bude ukončen 31. 3. 2017. 
Více: www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy 

Operační program Rybářství – aktuální výzvy

Výzva č. 1

2.2. - Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury – v rámci výzvy je možné získat finanční 
prostředky na obnovu stávajících rybníků využívaných pro akvakulturu prostřednictvím odbahnění nebo investice 
s cílem zabránit usazování bahna. Žadatelem může být podnik zabývající se akvakulturou.

5.3. - Investice do zpracování produktů – opatření jsou zaměřena na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných 
sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu 
a akvakultury na trh. Žadateli mohou být podniky akvakultury, rybářské svazy, spolky rybářského svazu a organizace 
producentů. Příjem žádostí bude probíhat od 21. 10. 2015 od 9 hod. Příjem žádostí končí 3. 11. 2015 ve 13 hodin.
Více: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/ 

Co je to akvakultura?

Pojem akvakultura značí cílevědomé, plánované obhospodařování vodních ploch (moří, jezer, řek atd.) s cílem dosáhnout 
dlouhodobě stálých výnosů vodní fauny a flory (tj. ryb, raků, mušlí, řas a jiných vodních organismů). Akvakultura je tedy 
alternativou k tradičnímu rybolovu a možným řešením pro výživu lidstva, zejména vzhledem k extrémnímu vymírání 
dnes lovených ryb během posledních let či desetiletí.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Akvakultura 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje příjem žádostí v programech „Státní podpory sportu pro rok 
2016“. V jednotlivých programech můžete čerpat např. na údržbu a provoz sportovních zařízení, činnosti sportovních 
organizací či na projekty pro sportování veřejnosti. Příjem žádostí bude ukončen 31. 10. 2015.
Více: www.msmt.cz/sport-1/informace-k-vyhlasenym-programum-2016 

Nadace VIA vyhlašuje příjem žádostí v programu Podpora sociálního podnikání v ČR – Lepší byznys 2015-2016. Cílem je 
podpořit podnikatelské aktivity, které mají jasnou motivaci a potenciál přinést pozitivní společenskou změnu. Žadatelé 
budou moci žádat o grant v maximální výši 340 000,-Kč. Příjem žádostí bude ukončen 16. 11. 2015.
Více: www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/lepsi-byznys-podpora-socialniho-podnikani-2015

Co se děje v regionu

Na zahradě Spolkového domu opět tekl jablečný mošt proudem

Domácí jablečné koláče, čerstvý jablečný mošt či jableční krabi v čokoládě – to vše a mnoho dalšího si mohli vyrobit 
či ochutnat návštěvníci již šestého ročníku zahradní slavnosti Podzimní jablkobraní, která se konala na zahradě 
Spolkového domu ve Vlašimi v sobotu 3. října odpoledne. Akci pořádal Spolkový dům ve spolupráci se spolkem ECCE 
a dalšími místními spolky.  „Díky teplému podzimnímu počasí a příjemnému kulturnímu i tvořivému programu si mohli 
malí i velcí návštěvníci vychutnat pohodovou rodinnou atmosféru i krásu naší zahrady, na jejíž počest každoročně 
Jablkobraní pořádáme,“ uvedla vedoucí Spolkového domu Eva Hájková.  „Tato akce je určitou slavností  na oslavu 
zahrady, kterou jsme v letech 2009 – 2010 spolu s místními spolky revitalizovali během projektu podpořeného Nadací 
Partnerství,“ doplňuje Hájková a dodává: „Během projektu jsme tu vlastnoručně vysadili řadu bylinek, keřů a stromů 
a vyrobili zajímavé zahradní prvky, které oživily zahradu a udělaly z ní příjemné zázemí pro všechny návštěvníky. Nyní 
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po 5 letech nám výsledky naší práce dělají opravu radost – zahrada 
jenom vzkvétá!“ Letošní ročník se opravdu vydařil – odměnou 
pořadatelům byla velká účast nejen vlašimské veřejnosti – program 
přilákal především rodiny s dětmi, které si mohly na tvořivých 
dílnách připravených dobrovolnicky místními spolky vyrobit kraby 
v čokoládě, veselá papírová jablíčka s červíčkem nebo jablečnou 
masku na obličej, popřípadě namoštovat mošt z místních jablek nebo 
se nechat pomalovat barvami na obličej. Všem spolkům - Strom, 
Sluníčko, Junák Vlašim, Církev bratrská Podblanicko a RC Světýlka - 
patří velké poděkování za krásné dílničky. Ani letos nechyběly stánky 
s občerstvením a s originálními výrobky místních výrobců – svůj um 
předvedli členové podblanického kreativního spolku FAKT-UM. O hudební vystoupení se postaral Jakub Veleba a skupiny 
Dei Gratia z Tábora a vlašimská Náhodná setkání. Krásné divadelní představení Pověsti české se svéráznými loutkami 
předvedl Tomáš Běhal z divadelního spolku Toy Machine. Se svou divadelní „troškou do mlýna“ v podobě pohádky 
„Jak se Mařenka ztratila v pohádkovém lese“ přispěly i děti z azylového domu Diakonie Vlašim. Děkujeme za finanční 
přispění Městu Vlašimi a všem návštěvníkům za aktivní účast i pozitivní zpětnou vazbu.

autorka: Mgr. Eva Hájková

Ministr Jurečka: Obcím u nádrže Švihov pomůžeme s dotacemi na čistírny odpadních vod, s pozemkovými úpravami 
a projekty na rozvoj agroturistiky.

O situaci obcí u vodní nádrže Švihov jednal v Kožlí ministr zemědělství Marian Jurečka. Bylo to historicky první a největší 
setkání představitelů obcí a měst z okolí této vodní nádrže s představitelem vlády od roku 1972, kdy přehrada vznikla. 
Ministerstvo zemědělství by obcím mohlo pomoci s dotacemi na čistírny odpadních vod, s projekty zaměřenými na 
agroturistiku a s pozemkovými úpravami. „Urychlením pozemkových úprav v problematických lokalitách v okolí 
nádrže by se mohla snížit eroze půdy, a tím i znečišťování vody v přehradě pesticidy. Kolem přehrady by tak mohly 
přibýt remízky, biopásy i objízdné komunikace. Obcím bychom také mohli pomoci směnou některých pozemků s Lesy 
České republiky,“ řekl ministr Marian Jurečka. Podle ministra Jurečky by se obce v okolí nádrže Švihov, známé také 
jako Želivka, měly snažit čerpat dotace na rozvoj agroturistiky, na který bude mít stát v novém plánovacím období 750 
milionů korun. O požadavku povolení alespoň částečného rybolovu v přehradě je potřeba diskutovat. Jako nereálné se 
jeví plošné kompenzace pro region, protože podobně jsou na tom obce kolem dalších velkých vodárenských nádrží v ČR. 
V seznamu požadavků obcí je mimo jiné i to, aby se z každého prodaného hektolitru vody ze Švihova deset haléřů vrátilo 
do regionu. Ročně by šlo o třicet milionů korun, které by bylo možné použít například na opravy silnic a hřišť. Řekl to 
lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, rodák z Kožlí, který jednání inicioval.

Přehrada Švihov byla dokončena v roce 1975, od roku 1972 však začaly zkušební odběry vody. Tato největší vodárenská 
nádrž ve střední Evropě zásobuje pitnou vodou celou středočeskou oblast včetně Prahy, to je asi 1,5 milionu obyvatel.

autor: Hynek Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?

17. října od 9:30 Jinošovské údolí Výlov rybníka Jírovce

17. -18. října kostel sv. Jiljí Vlašim Misijní koláč - celorepublikový počin na podporu 
hladovějících dětí a sirotků v misijních oblastech světa.

19. října od 18:00 ČSOP Vlašim Nový Zéland – severní ostrov –cestopisná přednáška

22. října 18:30 -22:00 Spolkový dům Vlašim Latino mix – salsa-meregue-bachata – taneční kurz

24. – 25. října 10:00 – 16:00 Včelí svět Hulice Perníčkový víkend s šálkem čaje s medem

24. – 25. října 9:00 – 16:00 ČSOP Vlašim Seminář pro začínající chovatele a milovníky drůbeže

26. října od 19:30 KD Blaník Vlašim Světáci – divadelní představení

30. října 14:00 ČSOP Vlašim Vydří křtiny

31. října 9:00 – 16:00 Spolkový dům Vlašim Improvizované divadlo s Alešem Povolným

Inspirace mimo region

Projekt „Šetříme vodou“

Přinášíme zajímavý projekt ze Základní školy Vrchní v Opavě.  Projekt 
„Šetříme vodou“ je kombinací ekologické výchovy žáků a realizace 
praktických úsporných opatření. Výrazné snížení spotřeby vody zajistila 
výměna toalet a instalace perlátorů (součást vodovodní baterie 
zajišťující provzdušnění vody, čímž vzniká silný proud s nižší spotřebou 
vody) a nádob na dešťovou vodu. Navazující výchovné a vzdělávací 
aktivity žákům osvětlily význam opatření a motivují je k zodpovědnému 
hospodaření s vodou ve škole i doma.  V rámci projektu žáci zavítali 
např. do čistírny odpadních vod, navštívili prameny řeky Moravice 
a Opavy nebo se zapojili do analýzy spotřeby vody ve škole. Projekt 
finančně podpořila nadace Partnerství a Nestlé.
Více: http://www.zsvrchni.cz/index.php/projekty/projekty-skola/224-psv 
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Co děláme v MAS

Zapracovali jsme všechny připomínky a podali jsme doplněnou žádost o standardizaci MAS. 

Dne 25. září jsme se účastnili jednání Krajské sítě místních akčních skupin. Hlavními body programu byly informace 
o místních akčních plánech rozvoje vzdělávání, možnosti doplnění dalších silnic do seznamu silnic, na které půjdou 
zrekonstruovat z Integrovaného regionálního operačního programu či nastavení podmínek dotací pro místní akční 
skupiny ze Středočeského kraje. 

Dne 2. října jsme se účastnili setkání obcí z okolí vodní nádrže Švihov (Želivka) s ministrem zemědělství Marianem 
Jurečkou (viz tisková zpráva v rubrice „Co se děje v regionu“).  

V pátek 9. října proběhla schůzka s panem Ing. Martinem Bendou, krajským koordinátorem Celostátní sítě pro 
venkov. MAS Blaník se stala členem Celostátní sítě pro venkov. V průběhu schůzky jsme také řešili různé možnosti 
zapojení MAS Blaník do podporovaných aktivit.

Foto závěrem

Les na Blaníku podzim

autorka: Renata Vondráková


