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Slovo úvodem

Vážené čtenářky a čtenáři,

k tomuto slovu úvodem mě inspirovala listopadová výprava našeho turistického kroužku při ZŠ a MŠ Louňovice pod 
Blaníkem, ale i denní rutina v kanceláři. Naše trasa vedla z Louňovic do Zlatodolu Roudný. Cesta je dlouhá asi 4,5 km, 
vede po „žluté“ a děti ji ujdou přibližně za 1,5 hodiny. Počasí nám přálo. Krásně jsme zmokli, abychom pak příjemně 
uschli na sluníčku a u ohně. Stezka je úžasná a poskytuje i zázemí pro delší pobyt v přírodě. V Roudném je taky studna, 
která je volně přístupná a podle místních s pitnou vodou.

Proč to píšu právě sem? Protože právě Naučná stezka Roudný je jedním z projektů, který byl v minulosti financovaný 
díky programu LEADER prostřednictvím místní akční skupiny Posázaví. Stezka byla slavnostně otevřena v létě roku 2013. 
Přihlášena k žádosti o dotaci byla v rámci tzv. fiše „Poznejte to u nás“.

V MAS Blaník právě na fiších pracujeme. Lámeme si hlavu s tím, jak se budou jmenovat, jak budeme projekty bodovat, 
kdo bude takzvaným oprávněným žadatelem a tak dále. Zatím dost nudně úředničíme. Vydržet, říkáme si. Jestli má 
na konci této práce být  podobně krásná stezka jako je ta na Roudný, tak to smysl má. Teď ale děkuji těm, kdo projekt 
v Roudném připravili a realizovali. A těm, kdo se o něj zase teď starají.

Takže ČSOP Vlašim, Václave, Pavle, Katko, Pavle, Martine a Vy další… Děkujeme! Byl to krásný podzimní zážitek a je to 
moc pěkný a vydařený projekt.

A příště jdeme „Po stopách Bitvy u Jankova“. Turistice zdar!

Mgr. Renata Vondráková, místopředsedkyně MAS Blaník, z. s.

PS: Víte, že v informačních centrech regionu prodávají turistický deník za 50,- Kč a i Roudný má svou nálepku?
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Aktuality

Tématické pracovní skupiny a semináře k operačním programům – srdečně Vás zveme na tématické pracovní skupiny 
k jednotlivým operačním programům. Pojďte s námi probrat, která opatření by měla být podpořena v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje na území MAS Blaník.

24. listopadu – Integrovaný regionální operační program – 15:00 – 17:00 - seminář se bude konat ve Spolkovém domě 
ve Vlašimi v přednáškové místnosti. 

25. listopadu – Setkání ke Komunitnímu plánu sociálních služeb a Operačnímu programu Zaměstnanost – 14:00 – 
17:00 - seminář se bude konat v salonku KD Blaník ve Vlašimi.

26. listopadu 2015 – seminář na téma Odpovědné zadávání veřejných zakázek. Seminář je určen veřejné správě, 
neziskovým organizacím i sociálním podnikům. Seminář se bude konat v Praze.

Více: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/novinky/1325-aktualne-avizo-na-chystane-seminare-o-odpovednem-
zadavani-verejnych-zakazek 

30. listopadu 2015 – členská schůze MAS Blaník -  Schůze se bude konat ve Spolkovém domě ve Vlašimi od 10:00 do 
12:30. Hlavním bodem programu bude schválení Strategie MAS Blaník. 

2. - 3. prosince 2015 – odborný seminář Začínáme podnikat v zemědělství – seminář se bude konat na Střední 
zemědělské škole v Čáslavi.  Více informací na emailu matrin.benda@szif.cz.

Připravujeme pro Vás „fiši“ zaměřenou na naučné stezky v lesích: podle nového dotačního období lze naučné 
stezky realizovat v lesích v rámci tzv. neproduktivní investice v lesích. Dotace se mohou týkat projektů 
zaměřených na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty 
(do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. 
Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových 
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. 
zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, 
stupně. Akce se ale musí realizovat mimo území CHKO a Natury 2000, tam budou asi specifické programy z 
jiných fondů než Programu rozvoje venkova. Fiše na naučné stezky může vzniknout pouze, když Ministerstvo 
zemědělství nebude trvat na vysokém počtu vzniku pracovních míst skrze MAS.
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Představení člena

Diakonie ČCE, středisko Střední Čechy, pracoviště Vlašim
Nestátní nezisková organizace Diakonie Vlašim navázala v roce 2006 svou činností na činnost občanského sdružení 
Exodus, které pracovalo s mladými lidmi v krizi. První registrovanou sociální službou na současné adrese Benešovská 
507, Vlašim, byl Dům na půl cesty, pro lidi do 26 let, tedy hlavně pro ty, kteří odcházejí z dětských domovů a nemají 
vlastní bydlení ani se nemohou vrátit do původních rodin. V roce 2007 byla na základě potřebnosti registrována služba 
Azylový dům pro matku a dítě. Z důvodu nízkého zájmu byla služba Dům na půl cesty v dubnu 2013 zrušena a kapacita 
azylového domu mohla být navýšena ze 30 na současných 40 lůžek, z toho dva byty 1+1 v suterénu budovy jsou určeny 
pro rodiny s dětmi. Ostatních 12 ubytovacích jednotek je určeno matkám s dětmi, vždy několik pokojů má společnou 
kuchyň a sociální zařízení. 
Přednostně jsou do azylového domu přijímáni klienti z regionu Vlašim, Benešov, Votice, každý rok službu využije přibližně 
110 klientů (z toho asi 45 dospělých). Jejich pobyt ve středisku je časově omezen na dobu jednoho roku, smlouva je 
uzavírána vždy na tři měsíce a v případě potřeby a při dodržování stanovených pravidel prodlužována. Během této doby 
má každý dostatek času a prostoru řešit nejen bytovou situaci, ale i další problémy, se kterými přichází (finanční situaci, 
zaměstnání, problémy s výchovou dětí). Služba je poskytována za úhradu (dospělý hradí 70 Kč za den a dítě 40 Kč za 
den), ve většině případů hrazena z úřadu práce dávkou doplatek na bydlení. V průběhu pobytu se snažíme získávat 
a upevňovat správné životní a pracovní návyky a zapojit klienty do chodu střediska. Kromě povinnosti denního úklidu 
se scházejí při společném vaření ve cvičné kuchyni, v dílně na ruční práce, při práci na zahradě. Právě tady nyní probíhá 
budování užitkové části s cílem využít vypěstovanou zeleninu v kuchyni a sušené byliny k výrobě okrasných předmětů. 
Děti z azylového domu, které nechodí do školy, se každý den scházejí ve skupině, zvykají si na pravidelný režim a rozvíjejí 
svoje dovednosti před zahájením školní docházky. Rodiče se ve stejnou dobu zapojují do převážně rukodělných činností. 
Pro školní děti je určeno pravidelné doučování, každou středu probíhá společné bubnování na drumbeny. 
V říjnu 2014 byla činnost střediska rozšířena o další službu – Zrnko, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Terénní pracovnice dochází do rodin, které odešly z azylového domu a potřebují pomoc při řešení některých problémů, 
vyplývajících při přechodu z pobytové sociální služby do přirozeného prostředí. Dochází také do rodin, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením. Služba Zrnko je pro klienty poskytována bezplatně. V letošním roce byla tato služba 
zahrnuta do komunitního plánu a podpořena Středočeským krajem. Věříme, že bude v roce 2016 podpořena i dotacemi, 
a tím zvládneme nejen její udržení, ale i rozšíření a zkvalitnění. 
Dotace Středočeského kraje jsou vedle individuálních projektů a plateb klientů jedním ze základních zdrojů financování 
služeb. Kromě toho nám každoročně pomáhají i města Vlašim, Benešov a Votice, drobní dárci a dobrovolníci. Pro 
fungování střediska je nezbytná spolupráce se sociálně-zdravotními odbory těchto měst, lékaři, charitou, školami 
a mnoha dalšími úřady a organizacemi regionu i celé České republiky. 
Významná změna nastala od ledna 2015, kdy po mnoha pracovních schůzkách správních rad středisek Vlašimi, Čáslavi 
a Libice nad Cidlinou došlo k jejich 
sloučení a vzniku jednoho velkého 
střediska – Diakonie Střední Čechy. 
Více se o naší činnosti můžete dozvědět 
v informačním bulletinu Modrý džem 
a na našich webových stránkách www.
diakonie-stred.cz.

autorka: Věra Janoušová
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Informace o dotacích

Ministerstvo pro místní rozvoj – aktuální výzvy

Ministerstvo místní rozvoj vyhlašuje výzvu na podporu obnovy a rozvoje venkova v roce 2016. Cílem je formou dotace 
podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Předpokládá se zapojení obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení 
při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Oprávněnými žadateli jsou obce a dobrovolné svazky obcí.

Dotační tituly: 
1)  Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
2)  Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
3)  Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
4)  Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
5)  Podpora obnovy místních komunikací

Žádosti lze podávat od 3. 11. 2015. Příjem žádostí bude ukončen 15. ledna 2016 v 16:00. 
Více: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-
a-rozvoje-venkova-v-roce-2016 

Integrovaný regionální operační program – aktuální výzvy

Výzva č. 10 – Kybernetická bezpečnost – Cílem je zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů 
a tzv. kritické informační infrastruktury. V rámci projektu budou podporována opatření jako například 
fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity 
uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury 
a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů. Oprávněnými žadateli jsou obce 
a příspěvkové organizace obcí. Žádosti lze podávat od 21. 10. 2015. Příjem žádostí bude ukončen 30. 6. 2017. 
Více: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost 

Výzva č. 12 – Sociální podnikání -   Cílem výzvy je vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 
v oblasti sociálního podnikání, tzn. podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních 
podniků. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace (v.o.s., k. s., a.s., s.r.o. a další), družstva, NNO, 
církve a církevní organizace. Žádosti lze podávat od 29. 10. 2015. Příjem žádostí bude ukončen 29. 2. 2016. 
Více: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-12-Socialni-podnikani 

Operační program Zaměstnanost – aktuální výzvy

Výzva č. 24 – Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny – Cílem 
výzvy je testování a šíření nových řešení a přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, 
zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení udržitelnosti a efektivnějšího fungování neziskových organizací 
a snižování jejich závislosti ve veřejných zdrojích). Oprávněnými žadateli jsou NNO, obce a organizace zřizované obcemi, OSVČ, 
školy, poskytovatelé sociálních služeb a další. Žádosti lze podávat od 16. 11. 2015. Příjem žádostí bude ukončen 30. 6 2016. 
Více: http://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz 

Výzva č. 35 - Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. 
m. Prahu – Cílem výzvy je vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, resp. od 1 či 3 let 
věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Oprávněnými žadateli jsou 
NNO, OSVČ, obce a organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, obchodní korporace (v.o.s., k. s., a.s., s.r.o. 
a další), školy, školská zařízení a další. Žádosti lze podávat od 11. 11. 2015. Příjem žádostí bude ukončen 30. 4. 2017. 
Více: http://www.esfcr.cz/vyzva-035-opz  
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Co se děje v regionu

Trhový Štěpánov v obležení diváků, kteří chtěli vidět sv. Huberta 

V sobotu 7. listopadu proběhlo v Trhovém Štěpánově Svatohubertské odpoledne. Šlo o druhý ročník reprezentativní 
akce mysliveckých spolků na okresní úrovni. Město se zaplnilo návštěvníky, dlouhý průvod vedl sv. Hubert se dvěma 
pážaty na koních. Od místního spolkového domu do kostela, kde ceremoniál vyvrcholil, doprovodili své myslivecké 
kolegy také sokolníci a psovodi.

Kdo se do Trhového Štěpánova na Svatohubertské odpoledne vypravil, určitě nelitoval. Už podruhé se totiž mohl zúčastnit 
krásné přehlídky české myslivosti. Hlavními organizátory akce byly Okresní myslivecký spolek Benešov a Spolkový dům 
Trhový Štěpánov. Měřítko oslav sv. Huberta zde nabylo nadregionálního významu.

Program připravili pořadatelé pro celou rodinu. Děti se bavily a poznávaly v areálu Muzea Štěpánovska, kde byla řada 
stanovišť s hravými a tvořivými úkoly. Kdo chtěl, mohl na prostranství před spolkovým domem pozorovat ukázky práce 
loveckých psů nebo sokolníků s vycvičenými dravými ptáky. Ve chvíli, kdy se na koních objevili sv. Hubert s lovkyněmi, 
trubači z „Benešovských horen“ slavnost zahájili. Pozdravením publika pokračoval předseda Okresního mysliveckého 
spolku Benešov, pan Mgr. Jaroslav Rataj. Vyzdvihl význam akce, která veřejnosti přibližuje podstatu oboru myslivosti 
a seznamuje lidi s jejími tradicemi a důstojnou kulturou. 

Diváci a ostatní návštěvníci se zapojili do slavnostního průvodu, který se zastavil u Pomníku padlých a po pietě pokračoval 
do kostela sv. Bartoloměje. Pan farář P. Jiří Ptáček, MIC sloužil mši svatou v prostoru zaplněném do posledního místečka. 
Vyvrcholením bylo následující pasování mladých adeptů na myslivce. S důležitými atributy ho provedla další myslivecká 
osobnost, pan Ing. Jan Slabý. Při půvabném a dojemném aktu v kostele ukápla nejedna slzička.

Z kostela se potom úhledně ustrojení myslivci a všichni návštěvníci vrátili do spolkového domu. Prohlédnout si mohli 
expozice vlašimského výrobce střeliva - firmy Sellier & Bellot, nebo pozorovat při práci šperkaře či řezbáře. Hitem zcela 
jistě byly také gastronomické speciality, které na vynikající úrovni opět připravila firma Stravování Turek s.r.o. pod 
vedením dalšího skvělého myslivce, pana Miloslava Turka z Čechtic.  

autorka: Eva Vrzalová
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Slovinsko, aneb když všechno je opravdu krásné a úsměvy nic nestojí 

V posledním zářijovém týdnu jsem v rámci projektu k výzvě č. 56 z OPVK navštívila Slovinsko, konkrétně Osnovnu školu 
Dob, vzdálenou 20 km od Lublaně. Osnovna škola Dob má asi 450 žáků. V mnohém je srovnatelná se školou čechtickou.  
Učitelský sbor čítá asi třicet lidí. Škola má první i druhý stupeň, v každém ročníku jsou 2 – 3 paralelní třídy.  Rozvrh je co 
do počtu hodin srovnatelný s naším. Mnohdy žáci začínají už po sedmé hodině, ale odpolední vyučování končí nejpozději 
v půl třetí. Je to z důvodu provozu školního autobusu, který je jediným dopravním prostředkem, neboť v oblasti stejně 
jako v celém Slovinsku téměř neexistuje veřejná doprava. Ve škole funguje i řada kroužků, ale i ty musí skončit s úderem 
půl třetí. K hlavním odlišnostem patří to, že hlavní předměty jsou vyučovány ve skupinách rozdělených podle výkonnosti. 
Za velmi přínosné považuji, že v první třídě bez ohledu na počet dětí fungují dva učitelé. Viděla jsem to v praxi a mohu 
jen doporučit.  Nejvíce mě překvapilo chování slovinských žáků. Nikde jsem neviděla, že by se někdo s někým pral, 
přetahoval, honil nebo něco podobného. Na chodbě můžete potkat během dopoledního vyučování dvojici žáků, která se 
nazývá „dozorčí dne“, jejímž úkolem je místo výuky pomáhat komukoli, kdo potřebuje, a chystat svačiny a obědy. Velmi 
propracovaný je ve Slovinsku systém péče o žáky s poruchami učení a se speciálními potřebami. V každé škole působí 
několik speciálních pedagogů. Pedagogicko-psychologická poradna vydá doporučení počtu hodin, které by žák měl mít 
se speciálním pedagogem. Jde o normální hodiny v rozvrhu, kdy žák není vzděláván společně se třídou, ale vzdělává 
se samostatně se speciálním pedagogem. Ve škole jsou k tomu určené speciální krásné velké třídy vybavené velkým 
množstvím kompenzačních pomůcek. Další zajímavostí je, že téměř z každé hodiny odcházeli žáci s nějakým domácím 
úkolem. Když jsem se ptala, kolik času tráví žáci domácí přípravou, bylo mi řečeno, že 3 – 4 hodiny. Nikdo zde neřeší, že 
by měli žáci úkolů příliš. A nezapomeňme na jídlo, zlatý hřeb dne. Kromě obědů se v jídelně podávají i jednotné svačiny, 
zpravidla obložená houska s teplým čajem. Obědy nejsou tak vydatné jako u nás  -buď je polévka, nebo hlavní jídlo, ale 
ke každému obědu je ovoce i zeleninový salát, kterého si každý může vzít, kolik chce. 

Osnovna škola Dob vyniká v několika oblastech, a to např. v testech matematiky se drží vždy na předních příčkách. Na 
škole funguje pěvecký sbor, který se umísťuje i v mezinárodních soutěžích. Škola má vlastní včelstva a produkci medu, 
o což se stará včelařský kroužek, který se také pravidelně umisťuje v soutěžích. V současné době pracujeme na navázání 
spolupráce a budeme směřovat ke studentské výměně, protože tato škola nám rozhodně má co nabídnout.

autorka: Mgr. Jaroslava Sýkorová, ZŠ Čechtice

Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?
26. listopadu od 17:30 ČSOP Vlašim Sumatra 2015 aneb ráj i peklo na zemi – přednáška Ing. 

Stanislava Němce
27. listopadu 16:00 - 19:00 Spolkový dům Vlašim Advent ve Spolkovém domě
28. listopadu 10:00 – 16:00 ČSOP Vlašim Advent v paraZOO

28. listopadu 10:00 – 16:00 Muzeum Podblanicka 
Vlašim

Staré tkalcovské techniky – jednodenní dílna

4. prosince 19:00 Muzeum Podblanicka Benefiční akustický koncert

4. prosince 18:00 Spolkový dům Trhový 
Štěpánov

Křeslo pro hosta – herečka Jitka Smutná

5. – 6. prosince 10:00-16:00 Včelí svět Hulice Medové Vánoce ve Včelím světě

6. prosince 14:00 – 17:00 Spolkový dům Vlašim Čertovské deskohraní – zábavné odpoledne 
s deskovými hrami
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ORP Vlašim informuje 

Pro občany

Tato zpráva je určena občanům se zdravotním postižením a jejich blízkým – do konce roku 2015 musí vyměnit 
průkazy TP, ZTP a ZTP/P za nové na úřadu práce. Následně pak na našem odboru bude vystaven nový parkovací 
průkaz. Není již možné v roce 2016 na staré průkazy čerpat benefity.

Tyto informace jsou také na webu: http://www.mesto-vlasim.cz/aktuality-27/vymena-prukazu-pro-osoby-se-
zdravotnim-postizen  

Autorka: Mgr. Pavla Kovalská, vedoucí Odboru sociálního a zdravotního

Inspirace mimo region

Běžecké trasy

Přinášíme Vám další zajímavý námět na projekt, který může obohatit náš region, a to o běžecké trasy. Ve Volarech 
v západních Čechách právě takové běžecké trasy na jaře otevřely. V současné době je vybudováno šest tras, 
které na sebe vzájemně navazují, nejdelší trasa má přes 10 km. Trasy vedou převážně po lesních zpevněných či 
nezpevněných cestách, v menší míře po asfaltových cestách. Do budoucna plánují v okolí Volar počet tras ještě 
navýšit.

Více: http://www.vimperk.eu/index.php/vimperk/102-zpravy/7849-volary-otevrely-bezecke-trasy
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Co děláme v MAS

Dne 16. 11. proběhlo tématické setkání k Programu rozvoje venkova. Mgr. Renata Vondráková seznámila účastníky 
s jednotlivými opatřeními, na která půjde čerpat v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. 

Připravujeme se na další dvě tématická setkání, a to na setkání k Integrovanému regionálnímu operačnímu 
programu a k Operačnímu programu Zaměstnanost (více v rubrice Aktuality).

Intenzivně dokončujeme Strategii MAS Blaník. Členům volených orgánů byly k připomínkám odeslány kapitoly 
z Implementační části. 

Foto závěrem

Hostina na krmítku

autorka: Ing. Jana Dufalová


