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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

přinášíme vám další číslo našeho Newsletteru. V tomto čísle je hlavním tématem Strategie MAS Blaník na období 2021-2027,
která byla schválena členskou schůzí dne 15. 6. 2021. Jaké cíle jsou ve strategii nastaveny, si přečtete na následujících stranách. 
 S radostí mohu říci, že máme Koncepční část Strategie MAS Blaník hotovou a udělali jsme tak první krok k podpoře zajímavých
projektů v novém programovém období.

Jsme však v tuto chvíli pouze v půlce cesty. Po letních prázdninách nás totiž čeká neméně důležitá část strategického plánování,
a to je příprava akčních plánů pro jednotlivé operační programy. Jako první budeme v podzimních měsících připravovat akční
plány pro Integrovaný regionální operační program a Operační program Zaměstnanost +. I při této přípravě budeme potřebovat
vaši součinnost, neboť potřebujeme znát již vaše konkrétní projektové záměry, které chcete v následujících letech realizovat. Je
to důležité, abychom mohli tyto akční plány dobře nastavit podle potřeb území MAS Blaník.  Po prázdninách budeme obcím,
spolkům, podnikatelům a dalším aktérům na území MAS Blaník posílat dotazník a budeme rádi, pokud nám na něj odpovíte.
Pokud byste již v tuto chvíli věděli o nějakém projektovém záměru, neváhejte se o něj s námi podělit. Předem děkujeme. 

Slovo úvodem
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Členská schůze schválila další důležitý bod, a to že MAS Blaník bude žadatelem v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
pro ORP Vlašim III. Cílem tohoto projektu je hlavně zlepšení spolupráce místních škol napříč stupni, sdílení zkušeností, tvorba
společné koncepce a akčních plánů. Potřeba těchto aktivit vzešla z jednání pracovních skupin pro oblast výchova a vzdělávání a
skoro všechny školy z území souhlasily se zapojením do projektu. Nyní je tedy na řadě zpracování projektové žádosti a na jaře
roku 2022 by projekt začal s realizací.

Na závěr vám chci popřát krásné letní dny. Užijte si dovolené v Čechách či zahraničí a přivezete si z nich spoustu krásných
zážitků!

A samozřejmě vám přeji příjemné čtení! 

Mgr. Jitka Fialová
předsedkyně MAS Blaník, z.s.

STROM HRDINA
 
 Čestné ocenění "Strom hrdina"

od Nadace Partnerství získal
stařičký dub ve vlašimském
zámeckém parku. Spolu s
titulem získal strom i možnost
grantu na péči a ošetření. 
Za iniciativu k ocenění stromu
děkujeme Báře Jánové, která
napsala i příběh stromu
formou pěkné pohádky "Děda
vševěda" - k přečtení ZDE.

Foto: Michal Kozel

https://www.facebook.com/bara.janova.3/posts/10222791984685790


ČLENSKÁ SCHŮZE MAS BLANÍK po roce naživo: schválila Strategii MAS a přípravu MAP 

Přesně po roce se opět sešla Členská schůze MAS naživo, a to 15. 6. 2021 v Sokolovně v Křivsoudově v počtu 31 členů z 50.
Členská schůze MAS Blaník:
- schválila rozdělení neinvestiční dotace z prostředků Středočeského kraje mezi členy MAS formou losování žádostí,
- schválila komplexní změnu základních dokumentů MAS (Stanov, Volebního řádu, Jednacího řádu a Jednacího řádu
Výběrové komise), která umožní, aby vedle stálých členů Výběrové komise měla MAS zvolené také náhradníky, kteří
budou hodnotit projekty ve výzvách MAS v případě, že by se stálí členové nemohli jednání Výběrové komise účastnit. Touto
změnou předcházíme problémům s usnášeníschopností Výběrové komise, s nimiž jsme se kvůli střetům zájmů členů komise
dosud potýkali.
- zvolila členy Monitorovacího a kontrolního výboru MAS, konkrétně ve staronovém složení: Radmila Matušková, Jana
Lapáčková a Petr Jíša
- zvolila stálé i náhradní členy Výběrové komise MAS, konkrétně ve složení - stálí členové: Tomáš Vondráček, Barbora
Brožková, Aleš Kuták, Barbora Pavlisová, Pavel Procházka, Jan Vopálka, Petr Kolář, Jan Horálek, Lucie Lebedová, Lucie
Jeřábková, Blaník - svazek obcí, zastoupený Eliškou Švejdovou; a náhradníci:  Eva Vrzalová, Veronika Hanusová, Miroslav
Lalouček a Rytmus Střední Čechy, o.p.s., zastoupený Pavlou Fleischhansovou;
 - schválila Výroční zprávu MAS Blaník za rok 2020 včetně účetní závěrky
- schválila Koncepční část Strategie CLLD MAS Blaník na období 2021-27
- schválila, aby MAS Blaník byla žadatelem v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Vlašim.
- schválila přijetí navýšené alokace MAS Blaník z Programu rozvoje venkova pro přechodné období o 6 494 400 Kč.

Zprávy z MAS
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Členská schůze MAS Blaník 15. 6. 2021, Křivsoudov



PRV: Ve 4. výzvě jsme podpořili 22 projektů

V pátek 14. května schválil Výbor MAS Blaník konečný výběr podpořených projektů ve 4. výzvě z Programu rozvoje venkova.
Podpořili jsme 22 projektů místních zemědělských podnikatelů, obcí, spolků a školských zařízení. Celková částka dotace na
tyto projekty činí 6 122 425 Kč.

V rámci oblasti ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov bude moci 10 vybraných žadatelů realizovat projekty zaměřené na investice do
nových technologií. Část žadatelů uspěla se svými projekty na MAS Blaník opakovaně, řada z nich však žádala o tento typ
dotace úplně poprvé. MAS Blaník tentokrát podpořila hned několik ekologických zemědělců a také začínajících farem s méně
obvyklým výrobním zaměřením, ať už jde o pěstování černého bezu, chov ovcí či slepic nebo pěstování zeleniny a bylinek.
Celková podpora na tyto projekty činí 2 550 039 Kč.

V oblasti nazvané Na venkově to ŽIJE podpořila MAS Blaník dalších 12 projektů s celkovou výší dotace 3 572 386 Kč. Z těchto
peněz budou na území MAS Blaník zrekonstruovány čtyři hasičské zbrojnice a tři místní sbory dobrovolných hasičů získají
nové vybavení na zásahovou nebo na sportovní činnost. Kromě toho MAS Blaník podpoří projekty na rekonstrukci a vybavení
společenských a setkávacích místností, pomůže zkvalitnit zázemí pro pořádání letních táborů v Kupsově mlýně, vybudovat
historické osvětlení v městské památkové zóně v Načeradci či dovybavit učebny ZŠ v Louňovicích pod Blaníkem. Seznam
všech projektů vybraných k podpoře je k dispozici na webu MAS Blaník.

Čtvrtou výzvou z Programu rozvoje venkova MAS Blaník úspěšně uzavřela čerpání prostředků přidělených na období 2014 –
2020. Celkem MAS Blaník rozdělila mezi žadatele ze svého území více než 24,5 milionu. Z projektů, které MAS Blaník
podpořila v prvních dvou výzvách v letech 2018-2019, již byla naprostá většina zrealizována a žadatelům byla proplacena
dotace. Před dokončením je stále projekt Rozhledna na Javornické hůře, podpořený ve Výzvě č. 1, kde právě probíhají
stavební práce. Projekty podpořené v loňském roce ve 3. výzvě MAS Blaník prošly v první polovině letošního roku kontrolou
SZIF a v těchto dnech k nim žadatelé uzavírají Dohody o poskytnutí dotace. 
 

OPZ: Všechny dětské skupiny
pokračují v provozu díky
navazujícím projektům

Z operačního programu Zaměstnanost
pokračují v realizaci všechny čtyři dětské
skupiny. Konkrétně se jedná o tři skupiny ve
Vlašimi (Dětská skupina Anna, Montessori
jesle na Vorlině, Montessori školička ve
Spolkovém domě) a jednu skupinu v Kondraci
(Kondracký hlídáček).

Očekáváme v příštích měsících start projektu
Charity Vlašim na provoz Komunitního
centra, jehož rekonstrukce se v rámci
projektu podpořeného z IROP dokončuje a
Charita Vlašim se má do konce léta
sestěhovat do nových prostor. 

Zprávy z MAS
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IROP: Vyhlašujeme poslední 11. výzvu se zaměřením na bezpečnost dopravy

MAS Blaník připravila poslední výzvu IROP v aktuálním programovém období s cílem dočerpat zbylou alokaci. Příjem žádostí
probíhá od 14. 7. do 16. 8. 2021. Na základě rozhodnutí Členské schůze bude oblastí podpory bezpečnost dopravy. Výše
alokace na výzvu činí 703 332,58 Kč. Dotace je 95 %, tj. maximálně 668 165,95 Kč. Oprávněnými žadateli jsou obce z území
MAS Blaník.

Konkrétně budou podporovány projekty řešící rekonstrukce/modernizace nebo výstavby chodníků a stezek pro pěší a
bezbariérové komunikace pro pěší k zastávkám veřejné dopravy. Podporovanou aktivitou je rovněž výstavba podchodů a
lávek přes místní komunikace, které jsou přizpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále se dotace
vztahuje na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy. 

MAP III: Zahajujeme přípravu
projektu

MAS Blaník bude žadatelem projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vlašim
III. Obcemi a školami v území byla schválena
příprava projektu MAP III. Jedná se o projekt z
dotačního programu OP VVV zaměřený na
rozvoj kvalitního inkluzivního (společného)
vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti
předškolního a základního vzdělávání,
zájmového a neformálního vzdělávání. 

Příprava projektu byla podpořena starosty a
vedením vzdělávacích zařízení z ORP na
setkání, které se konalo 26.5.2021 v Kulturním
domě Blaník. Členská schůze MAS následně
15.6. schválila, aby se žadatelem stala MAS
Blaník. Předpokládáme podání žádosti o
dotaci v říjnu 2021. V případě, že projekt
úspěšně projde hodnocením, dojde k jeho
realizaci v období od května 2022 do října
2023. Dotace na projektu bude 100 % a její
výše bude činit maximálně 2 116 000 Kč.

V rámci projektu dojde k budování a rozvoji
udržitelného systému komunikace mezi
aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, a k
realizaci seminářů a workshopů pro pedagogy
i rodiče.
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Co je MAP?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem
spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé
kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na
základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a
podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

MAP zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního
vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto
zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci
MAP a zaměření sběru dat.  Hlavním přínosem realizace projektu
ve výzvě MAP III je budování a rozvoj udržitelného systému
komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. 

Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména
v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému
rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.



Nová Strategie rozvoje území MAS
Blaník na období 2021-2027
PŘEDSTAVUJEME KONCEPČNÍ ČÁST STRATEGIE MAS BLANÍK, KTEROU
15.6.2021 SCHVÁLILA ČLENSKÁ SCHŮZE MAS A KTERÁ JE NYNÍ VE FÁZI
HODNOCENÍ NA MMR ČR

Na cestě tvorby nové strategie MAS Blaník (plným názvem "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Blaník na roky 2021 až 2027") jsme dosáhli dalšího milníku: zpracovali jsme a schválili Koncepční část strategie, která
obsahuje socioekonomickou analýzu území, SWOT analýzu, identifikaci problémů a jednotlivých rozvojových priorit a
završena je strategickým rozvojovým rámcem. Absolvovali jsme 12 setkání pracovních skupin, uskutečnili 5 dotazníkových
průzkumů pro různé cílové skupiny a ve výsledku jsme podrobně zpracovali 6 specifických cílů rozvoje území MAS Blaník,
obsahujících 98 opatření. 
V tomto čísle Newsletteru vám stručně představíme jednotlivé specifické cíle rozvoje našeho území. Celou Koncepční část
strategie MAS Blaník pak najdete na ZDE na webu masblanik.cz. 
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Hlavním cílem oblasti ROZVOJ OBCÍ strategie na roky 2021-2027 je zvýšení kvality života v obcích pro udržení
stávajících a přilákání nových obyvatel pro bydlení, život i práci v regionu. Území MAS Blaník je typické velkým
počtem malých obcích s několika regionálními centry ( Louňovice pod Blaníkem, Načeradec, Trhový Štěpánov, Dolní
Kralovice) a hlavním centrem Vlašimí. Jako velmi důležité se ukázalo podpořit podnikání a zaměstnanost v regionu s
důrazem na menší potřebu obyvatel vyjíždět za prací mimo region a lepší zaměstnanost ohrožených osob. Nástroji k
dosažení tohoto cíle mohou být flexibilní pracovní úvazky, home-office i vznik sociálních podniků. S ohledem na
průmyslový charakter regionu je potřeba větší podpory zemědělských podnikatelů týkající se technologie i prodeje
produkce, rozvoje krátkých dodavatelských řetězců formou trhů či prodeje zde dvora. 

Přes zlepšující se stav technické infrastruktury je třeba stále pracovat na budování ČOV, vodovodů i kanalizací
zejména v menších obcích území. Nadále je cílem podpora realizace komplexních pozemkových úprav, vzniku a
aktualizace územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. V přímé vazbě na kvalitu života v obcích
jsou i bytové podmínky, které je třeba zlepšovat a zvyšovat kapacity obecních bytů včetně těch sociálních. Obecně
jsou investice do venkovské infrastruktury zásadním aspektem rozvoje života v území. Revitalizace veřejných
prostranství, vodních ploch, drobných památek i budov pro komunitní účely s využitím chytrých řešení jsou cestou ke
zlepšení životních podmínek pro obyvatele, ale i návštěvníky regionu. 

Nejen s ohledem na polohu území u dálnice D1 je stav dopravní infrastruktury stále významným tématem zejména
pokud jde o rekonstrukce komunikací, chodníků i zajištění bezpečnosti dopravy pro účastníky silničního provozu i
pěší. Zásadní je s ohledem na dojíždění za službami, prací i vzděláním regionální i meziregionální doprava a udržení její
návaznosti. Udržitelný způsob života je obecným trendem, kterým by mělo směřovat i území MAS. 

Přechod z odpadového na oběhové hospodářství a efektivní nakládání se zdroji včetně využití obnovitelných
zdrojů energie je jedním ze specifických cílů strategie, které by měly být naplněny pomocí efektivního odpadového
hospodářství a využívávání obnovitelných zdrojů energie. Rozvoj obcí by měl být rovněž zajištěn moderním řízením za
užití efektivních a inovativních řešení prostřednictvím spolupráce a strategického plánování. Nástroji k dosažení
tohoto cíle jsou zapojení občanů, meziobecní spolupráce, digitalizace i vzdělávání úředníků.

1) ROZVOJ OBCÍ

https://www.masblanik.cz/obdobi-2021-2027/
https://www.masblanik.cz/obdobi-2021-2027/


Nová Strategie rozvoje území MAS Blaník na 2021-2027

V rámci oblasti VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ má pomocí realizace různorodých projektů a aktivit dojít ke zlepšení kvality
výuky formálního i neformálního vzdělávání. Tento cíl pomohou naplnit investiční i neinvestiční projekty. Ve větší míře
školy vnímají jako potřebné zlepšování zázemí pro žáky, a to jak kmenových, tak i odborných učeben včetně IT a
dalších vybavení, venkovních učeben či didaktických koutků v mateřských školách. Zmiňováno jako nedostatečné je
také neformální zázemí pro žáky, a to jak pro mimoškolní zájmové kroužky, tak zázemí pro relaxační a odpočinkovou
činnost žáků. Chybí také kvalitní zázemí pro zaměstnance škol. Důraz je také kladen na další vzdělávání
pedagogických pracovníků, kdy převažuje sdílení zkušeností zkušených a začínajících pedagogů a také využití
supervize a mentoringu. Školy potřebují další vzdělávání v oborových školeních, kvalifikační školeních, metodická
školeních a specializačních studiích. 

Důležitou součástí zkvalitnění vzdělávání, která není v současné době příliš rozvinutá, je spolupráce škol. Školy
vnímají, že je v této oblasti prostor pro zlepšení a chtějí zlepšit spolupráci se školami i jinými organizacemi v rámci
území MAS. Zájem by byl o společná setkání zástupců škol a také o sdílení různých odborníků více školami (např.
psycholog, projektový manažer apod.). Zájem je také o navázání spolupráce a výměny zkušeností i se školami mimo
území i spolupráci mezinárodní. 

V rámci neformálního vzdělávání jsou definované různorodé dílčí potřeby, které při jejich naplnění pomohou vytvořit v
území širokou škálu volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny. V první řadě potřebují poskytovatelé
neformálního vzdělávání vhodné prostory a také nové vybavení pro rozvoj své činnosti. Často mají vybavení zastaralé či
je získáváno z druhé ruky jako dar apod. Stále častějším problémem je také nalezení vedoucích ochotných vést
pravidelný kroužek. I zde je nutné pro udržení široké nabídky volnočasových aktivit provést nutné a motivující kroky
pro udržení stávajících a přivedení nových vedoucích. I když je nabídka různých aktivit v území poměrně široká, i nadále
zůstává v území prostor pro zlepšení a je nutná podpora aktivit pro děti a mládež (kroužky, kluby, propojení vrstevníků,
místa pro setkávání apod.), pro dospělé v produktivním věku (kurzy, workshopy, semináře, přednášky navázané nejen
na návrat na trh práce) a pro seniory (kurzy, cvičení, přednášky, akademie a univerzity třetího věku). 
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2) VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Důležité je také aktivizování a větší zapojení
rodičů do vzdělávacího procesu. U části rodičů je
vidět zvětšený zájem o vzdělávání svých dětí,
zůstává zde však i část rodičů, která se do procesu
vzdělávání zapojuje minimálně či vůbec. Zde je
třeba vhodnou komunikací a pomocí různorodých
cest navázat kladný vztah ke škole. Tím lze i
předcházet vzniku rizikového chování žáků, které
také velmi ovlivňuje kvalitu vzdělávání. V rámci
prevence rizikového chování je však třeba školy
podpořit i vhodnými programy primární a případně
také sekundární prevence, které napomohou ve
škole budovat fungující kolektiv a vytvářet
příjemné prostředí pro všechny žáky. 



Nová Strategie rozvoje území MAS Blaník na 2021-2027

Nabídka sociálních služeb v území MAS Blaník je relativně omezená. Na území je poskytováno 12 sociálních služeb.
Obyvatelé mohou využívat i další služby z nejbližšího okolí, nejvíce se jich nachází v okresním městě Benešov, avšak
některé z nich nejsou pro potenciální klienty – s ohledem na potřeby a možnosti klientů – fakticky dostupné. 

Je potřeba více pomáhat rodinám, které nezvládají péči o své rodinné příslušníky (nezletilé děti, seniory, osoby se
zdravotním postižením) a prostřednictvím dostupných sociálních služeb prodloužit maximální dobu pobytu v
domácím prostředí (terénní služby, denní stacionáře, podpora neformálních pečovatelů), popřípadě zajistit kvalitní
pobytové sociální služby v regionu pro potencionální uživatele s cílem zabránit ztrátě kontaktu uživatelů s rodinným a
sociálním prostředím. Důležitá je podpora samotných dětí, které se nacházejí v těžké situaci, se kterou si samy
nedovedou poradit, a to prostřednictvím sociálních a doprovodných zájmových služeb, v území například chybí
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nebo adiktologická ambulance. Předpokladem kvalitního fungování rodiny
jsou zdravé vztahy, psychika a vyrovnanost členů rodiny, proto vyvstala potřeba podpořit rozvoj psychologické a
psychiatrické péče, která na území MAS Blaník zcela chybí. 

Při zjišťování potřeb projevili obyvatelé MAS zvýšenou poptávku po sociálních bytech a chráněném prostupném
bydlení. Na území MAS Blaník je v současné době nízká nezaměstnanost, nicméně je třeba nadále dbát na potřeby
osob hůře zaměstnatelných (osoby s postižením, matky po mateřské dovolené) a osoby ohrožené dluhovou pastí a
napomáhat jim v jejich sociálním začleňování, ke kterému přispívá i možnost pracovat. 

Pro efektivní využívání sociálních služeb ze stran obyvatel je třeba služby rozšiřovat s ohledem na rostoucí poptávku a
trendy území, zároveň se však více zaměřit na propagaci služeb v regionu. Ruku v ruce s materiální a finanční podporou
rozvoje sociálních služeb je důležité naplnit potřebu osobního rozvoje pracovníků v sociálních službách, účinnou
psychohygienou, supervizí či vzděláváním.
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3) SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Z demografických údajů je zřejmé, že
území MAS Blaník je silně ovlivňováno
trendem stárnutí populace. Důraz v péči
o seniory proto klademe na co nejdelší
setrvání seniorů v domácím prostředí
podporou terénních služeb,
neformálních pečovatelů a vzniku
denního stacionáře. S tím souvisí
potřeba podporovat samostatnost
seniorů, která je spojená s jejich
mobilitou a dostupnosti bydlení. Pokud
již nelze, aby senior žil sám, nebo s
rodinou, tak je potřeba mu poskytnout
kvalitní pobytovou péči. Zvyšující se
aktivita seniorů v online světě vyvolává
potřebu předcházet rizikům virtuálního
zneužívání a podlehnutí finančním
podvodům formou vzdělávání seniorů. 



Cestovnímu ruchu, který je důležitým zdrojem pracovních míst a příjmů celého území MAS, vévodí několik málo
hlavních turistických cílů (Blaník, vlašimský zámek a park, Vodní dům). Nejvýznamnější turistický cíl v soukromém
vlastnictví – Farma Blaník – zcela ukončil svůj provoz a na další podnikatelské subjekty významně doléhají důsledky
koronavirové krize. V území je potřeba diverzifikovat turistiku mezi více cílů, a to podporou vzniku nových a rozvoje
stávajících cílů a modernizací turistické infrastruktury včetně mobiliáře a doprovodných služeb. Důraz je potřeba
klást na cykloturistiku, agroturistiku, zážitkovou turistiku a bezbariérovost turistických cílů, tras i služeb. Vznik
nových turistických cílů je potřeba ověřovat marketingovým průzkumem a komunitním plánováním. Rozvoj
agroturistiky a hipoturistiky je podmíněn zmapováním nabídky, zájmů a potřeb v této oblasti. 

 

V oblasti ubytovacích i gastro služeb je potřeba zvýšit nejen kvalitu, ale i pestrost, v regionu chybí možnosti ubytování
v soukromí a u některých turistických cílů chybí adekvátní gastro služby. Celkově je potřeba zlepšit služby pro turisty
navštěvující horu Blaník (nové turistické infocentrum, cykloboxy a úschovny ad. služby). V regionu chybí přírodní
koupaliště pro turisty, kempy a karavanová stání.

Velký prostor pro zlepšení je v oblasti marketingu a propagace, zejména pomocí online nástrojů a mobilních
aplikací. Významnou roli zde sehrává samotná značka i certifikovaná destinační společnost Kraj blanických rytířů.
Důležité je naplnit potřebu koordinace a spolupráce v marketingu a propagaci, diverzifikovat propagaci podle cílových
skupin, témat a speciálních nabídek. Zejména menší aktéři v cestovním ruchu potřebují často odborné poradenství,
vzdělávání, výměnu zkušeností a zároveň možnost opřít se o strategické dokumenty založené na marketingových
průzkumech a tvrdých datech ze sčítačů návštěvníků

Nová Strategie rozvoje území MAS Blaník na 2021-2027
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4) CESTOVNÍ RUCH



Ačkoli spolková a kulturní činnost je ve většině obcí živá a navazuje na dlouhou tradici, potýká se často s téměř
existenčními problémy, a to z důvodu nedostatku personálních kapacit. Průzkum potřeb v území ukázal, že jak
členské základny spolků, tak počty jejich dobrovolníků v posledních letech neklesají, často dokonce stoupají, většina
aktivit je však zajišťována na dobrovolnické bázi s minimem finančních zdrojů na provoz a personální zajištění (2/3
spolků nemají žádné zaměstnance a roční rozpočet mají do 100 tisíc Kč). Tyto omezené kapacity jsou proto věnovány
na přímé zajištění akcí a aktivit, nikoli už na propagaci, spolupráci či fundraising (získávání finančních zdrojů). Hlavním
finančním zdrojem proto zůstávají dlouhodobě pro většinu spolků členské příspěvky a obecní rozpočet. U mnohých
spolků je tato situace ještě ztížena absencí zapojení mladších generací do činnosti spolku, které by vystřídaly
stávající pracovníky. 

Jednou z důležitých potřeb rozvoje spolkových a kulturních aktivit je koordinace a spolupráce v plánování a propagaci
v rámci regionu, čemuž by pomohla online (webová a mobilní) platforma regionálního kalendáře akcí. Odklon
mladších generací od spolkových činností může ukazovat na potřebu přesunutí části aktivit do online prostoru, kde
se mladí stále více pohybují (nyní více i v důsledku koronavirové krize), přičemž většina tradičních spolků často nemá
ani vlastní webovou stránku, natož zajímavé online prostředí. Potřebu provozních a personálních finančních zdrojů
může pomoct řešit spolupráce spolků, které se spojí s podobnými činnostmi do společného fundraisingu. Skrze
spolupráci je možné řešit i potřebu realizovat odborné a zájmové akce či aktivity na podporu vedoucích, trenérů a
managementu. Budování kapacit místních spolků (vzdělávání, odborné poradenství, administrativní podpora ad.) je
potřeba zajistit systematičtěji, například pomocí větších neziskových organizací (MAS Blaník, Kraj blanických rytířů,
ČSOP) nebo jednotlivými střešními organizacemi. 

Velká část obcí v území MAS si uvědomuje potřebu investovat do rozvoje spolkových domů či místností, málokde je
však tento prostor vnímán a užíván jakožto multifunkční komunitní prostor – spojení např. obecní knihovny, scházení
se spolků i neformálních skupin a realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit podporovaných obcí. Pracovní skupina
zdůraznila potřebu podporovat akce a aktivity cílené na děti a mládež, seniory, rodiny či mezigenerační setkávání,
jakož i obecně podporovat v rámci celého území akce a aktivity s kulturním, sportovním, regionálně zaměřeným nebo
tradice rozvíjejícím programem.

Nová Strategie rozvoje území MAS Blaník na 2021-2027
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5) KULTURNÍ, SPOLKOVÁ
A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dotazníkové šetření v území ukázalo,
že více než polovina spolků pro
rozvoj své činnosti potřebuje
zejména: 
1) investice do vybavení, 
2) nové členy a nové nápady, 
3) zapojení mladší generace do
činnosti a 
4) investice do rekonstrukce zázemí.



Nová Strategie rozvoje území MAS Blaník na 2021-2027
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Stav krajiny na Podblanicku je obecně dobrý, a to mimo jiné i díky zvláštním režimům ochrany v souvislosti s
přítomností CHKO na straně jedné a v souvislosti s ochranou vodní nádrže Želivka coby zdroje pitné vody na straně
druhé. Kromě výhod však přítomnost obou zmíněných chráněných zón přináší obyvatelům a uživatelům krajiny v
našem území také jistá omezení. Mimo to se ani naší krajině nevyhýbají některé obecnější problémy: Na lokální
úrovni na nás dopadají důsledky obvyklých postupů kulturního využívání krajiny v minulých obdobích, ať už se jedná o
přetrvávající velké půdní bloky a chudší krajinnou mozaiku, kam se teprve postupně vrací dřívější krajinné prvky, o
nefunkční nebo neudržované meliorace, které přispívají ke ztrátě vody z krajiny, nebo o kůrovcovou kalamitu, která
zasáhla podstatnou část lesních pozemků s převažujícími smrkovými monokulturami. Na globální úrovni pak u nás,
stejně jako v jiných regionech, stále palčivěji pociťujeme dopady probíhající klimatické změny, která se kromě
stoupajících teplot a nedostatku srážek projevuje také celkově extrémními projevy počasí včetně větrných bouří a
přívalových povodní a přispívá také k pronikání invazivních druhů a přemnožení škůdců.  

Z jednání pracovních skupin k tématu rozvoje Potenciálu krajiny v území MAS Blaník vzešlo pět dílčích cílů rozvoje.
Prvním z nich je podpora zvyšování celkové prostupnosti krajiny, k níž přispěje budování, obnova a údržba lesních,
polních a zejména víceúčelových cest v území, a to včetně potřebného mobiliáře pro pobyt v krajině. 

Dalším důležitým dílčím cílem je rozvoj efektivního a udržitelného zemědělství s důrazem na ekologické
zemědělství, diverzifikaci do dalších sektorů a na podporu lokálního odbytu. K jeho naplnění přispějí investice do
technologického zázemí zemědělského podnikání a do diverzifikace do dalších podnikatelských odvětví, podpora
ekologického zemědělství, podpora propagace a marketingu, ale i zpracování a odbytu zemědělské produkce v místě
vzniku a také podpora sdílení zemědělských technologií. 

Třetím, neméně zásadním dílčím cílem je posilování odolnosti krajiny vůči klimatickým změnám a jejich projevům,
podpora rozmanitosti krajiny a prevence a eliminace negativních dopadů lidské činnosti v krajině zejména s
ohledem na kvalitu vody a půdy. Jeho naplnění chce MAS Blaník docílit opatřeními péče o vodu v krajině,
krajinotvornými opatřeními a údržbou neobdělávaných a neobdělávatelných částí pozemků a v neposlední řadě také
vůči přírodě příznivými opatřeními pro řešení ochrany proti škůdcům, nepůvodním druhům a invazivním druhům v
krajině a zajištěním udržitelných stavů zvěře.

Čtvrtý dílčí cíl je zaměřen na podporu vzniku a rozvoje dobře prospívajících, přístupných, druhově i věkově
pestrých a vůči vnějším negativním vlivům odolných lesních porostů, které slouží jako zdroj pro šetrnou a
udržitelnou produkci dřeva. Aby jej bylo možno naplnit, chce MAS Blaník v příštím období podporovat investice do
zařízení, vybavení, technologií a staveb pro šetrnou a dlouhodobě udržitelnou těžbu dřeva a pro navazující
dřevozpracující odvětví, napomáhat obnově lesních porostů ve vytěžených oblastech a jejich zajištěnosti s využitím
postupů zajišťujících druhovou a věkovou pestrost výsledného porostu a také podporovat mimoprodukční funkce lesa.

Při jednání pracovních skupin v oblasti Potenciálu krajiny se pak jako velmi zásadní pro všechny zúčastněné aktéry
ukázalo téma vzájemné spolupráce a projekty zaměřené na nové myšlenky a přístupy při využívání potenciálu
krajiny a SMART řešení. Proto je jim v nové strategii věnován samostatný dílčí cíl. K jeho naplnění v období 2021 –
2027 povedou technologické inovace, projekty provázané s vědou a výzkumem, podpora zpracování projektových
dokumentací, projekty spolupráce různých zájmových skupin v krajině, vzdělávací a informační aktivity, výměna
zkušeností a dobré praxe. 

6) POTENCIÁL KRAJINY



V podzimních a zimních měsících 2021 by Kraj
blanických rytířů podobně jako na Voticku rád
zmapoval stav informačních panelů i na Vlašimsku,
Zručsku a Dolnokralovicku a případně, pokud bude ze
strany vlastníků zájem, pomohl s jejich obnovou. 

Pokud i vy chodíte či jezdíte kolem informačního
panelu, který volá po obnově, ozvěte se nám.
Pokusíme se společně s vlastníkem informační tabule
najít takové řešení, aby tento prvek krajinu či náves
nehyzdil, ale naopak byl pro ni a pro turisty přínosem. 

Pro více informací a s náměty na spolupráci
kontaktujte manažerku Kraje blanických rytířů Terezu
Kubištovou – e: kubistova@blanik.net, t: 739 716 091

V roce 2019 byly v rámci projektu podpořeného Středočeským krajem zrevidovány naučné stezky v národním geoparku a
turistické destinaci Kraj blanických rytířů. Účelem projektu bylo analyzovat tuto konkrétní část návštěvnické infrastruktury v
nově certifikované turistické oblasti Kraj blanických rytířů. Hodnotící formulář pro potřeby hodnocení naučných stezek ve
Středočeském kraji zpracovala Kateřina Červenková z ČSOP Vlašim, samotné hodnocení stezek včetně jejich fyzické kontroly
provedl vyškolený tým hodnotitelů z ČSOP Vlašim.
Kritéria pro hodnocení naučných stezek si všímala trasy, značení, obsahové náplně, interpretace, designu a stavu.
Revizí prošlo celkem 21 naučných stezek. Závěrečné zhodnocení konstatovalo, že všechny stezky v destinaci a geoparku Kraj
blanických rytířů budou v budoucnu potřebovat obnovu a je v zájmu destinace, aby vlastníci a tvůrci nových stezek dostali v
regionu metodickou podporu při jejich vytváření. Součástí závěrečného vyhodnocení proto byla doporučení pro vlastníky
naučných stezek, případně pro destinaci.

Nejen naučné stezky, ale také
samostatné informační panely
potřebují údržbu a obnovu

Kraj blanických rytířů
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 Obnova turistického mobiliáře na Voticku

 Nejen naučné stezky, ale také jednotlivé informační
panely významně zasahují do krajinného rázu. V regionu
snad není náves či náměstí, které by v minulosti nebylo
osazeno informačním panelem s mapou, textem o obci,
osadách nebo o místních zajímavostech. Stejně jako
naučné stezky, i tyto informační panely vznikaly postupně,
většinou za podpory dotací. Díky dvěma projektům
realizovaným z participativního rozpočtu Středočeského
kraje na rok 2020, které realizuje Mikroregion Voticko, se
Kraj blanických rytířů podílí na obnovách mobiliáře v
obcích na Voticku. 
„Celková hodnota obou projektů je 860 000 korun. Z toho
800 000 korun pokryjí krajské peníze, 60 000 korunami se
na projektu budou podílet obce, které o obnovu mobiliáře
projevily zájem. Ve čtrnácti obcích Mikroregionu Voticko
dojde k instalaci nebo obnově více než třiceti informačních
panelů a k dodání posezení, laviček, stojanů na kola nebo
košů, a to podle požadavků obcí, tak aby nový mobiliář
vhodně doplnil ten stávající,“ říká manažerka
Mikroregionu Voticko Lucie Krubnerová.  
 Nové informační tabule budou respektovat místní
poměry, zároveň ale lépe přihlédnou k potřebám turistů –
ať už umístěním, přehlednou mapou s vyznačenými pěšími
a cyklistickými trasami, zajímavými turistickými cíli, tipy
na místa, kde se občerstvit a odkazem na nejbližší
informační centrum. Nové informační panely v poutavém
grafickém designu nahradí mnohde nefunkční (nečitelné,
vandaly poškozené) či zastaralé (nejstarší informační
tabule byly realizovány před dvaceti lety!) informační
panely, často návsi a náměstí obcí spíše hyzdící. 

Staré infopanely potřebují obnovu, aby nebyly pro ostudu

mailto:kubistova@blanik.net


Bílina: Projekt "Senioři u přechodů"

Obyvatelé Bíliny mohou nově v ranních hodinách u některých
přechodů pro chodce vídat osoby v reflexních vestách s výrazným
nápisem ŠKOLA. Jedná se o spolupracovníky bílinské městské
police, kteří se přihlásili do projektu prevence kriminality „Senioři u
přechodů“.
V rámci projektu působí v Bílině momentálně čtyři senioři, kteří
každý den v ranní době dohlížejí na bezpečné přecházení dětí, při
jejich cestě do školy. Protože přechodů, které jsou ráno dětmi
využívány je mnohem více, městská policie hledá další čtyři
spolupracovníky z řad seniorů.
Pozice je rovněž vhodná i pro zájemce z řad občanů se sníženou
pracovní schopností, kteří ještě nedosáhli seniorského věku.
Podmínkou je však zdravotní stav, který není překážkou ve výkonu
činnosti při dohledu na přechodech pro chodce.

Pokud jezdíte autem, tak víte, že při spatření reflexní vesty zbystříte, možná i zpomalíte. A každopádně ochotněji zastavíte,
pokud vám osoba v reflexní vestě dá pokyn. Tohoto efektu se často využívá v ranní dopravní špičce, kdy strážníci stojí u přechodů
a zajišťují bezpečné přecházení dětí směřujících do škol.  Jelikož takových přechodů, které si zvýšenou bezpečnost dětí zaslouží,
je obvykle více, než dokáží strážníci obsloužit, nejedno město již vyzvalo seniory, aby se zapojili a pomohli. Vedle zvýšené
bezpečnosti dětí je důležitým prvkem také aktivní zapojení seniorů do veřejných aktivit, navíc mezigeneračního charakteru. Pro
seniory se také jedná o vítaný přivýdělek a způsob zlepšení pohledu veřejnosti na důchodce. A samozřejmě šetří kapacity
strážníků.

Když senioři u přechodů hlídají
bezpečnost dětí 

Inspirace odjinud
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Znojmo: Důchodci pohlídají bezpečnost dětí u škol

U méně frekventovaných přechodů pro chodce v blízkosti
základních škol hlídají  znojemští důchodci. Nejfrekventovanější
přechody zůstanou v gesci strážníků. „Z kapacitních důvodů se nám
nedaří posílit hlídkování u škol a školek. Senioři nám tak pomohou
zvýšit bezpečnost nejmenších,“ vysvětlil šéf strážníků Ivan Budín.

Liberec: Nebáli se inspirace ze zahraničí a nyní inspirují ostatní

V roce 2015 převzalo město nápad ze zahraničí, postavilo k přechodům v blízkosti škol proškolené seniory, kteří dohlížejí na
bezpečnost dětí, když míří do škol. „Tento projekt funguje úspěšně již roky. Ačkoli se jedná o poměrně nenápadnou činnost, je to
pro město velmi ceněná pomoc,“ uvedl Ivan Langr z magistrátu a dodal, že v zahraničí je tato služba běžnou součástí
každodenního života. „Ve světě se senioři nazývají lollipop man nebo lollipop lady podle velkých dopravních značek, které drží v
ruce,“ vysvětlil Langr. V jednu chvíli měla tato skupina „dozorců u přechodů“ třináct osob v důchodovém věku. Pak jejich počet
klesl na osm, a to podle města nestačilo, proto vedení libereckého magistrátu hledalo další seniory, kteří by měli o tuto službu
zájem. Práce těchto seniorů je pro město velmi přínosná. Nejenže zvyšuje bezpečí dětí, ale také šetří kapacity strážníků, a navíc
odbourává mnohé předsudky týkající se seniorů. 

Inspirativní projekty převzaty z webu Národní sítě zdravých měst dobrapraxe.cz. 

https://dobrapraxe.cz/


Podblanické lahůdky realizují již
třetí projekt z PRV
Pana Josefa Štorce, který ve Vlašimi provozuje Podblanické lahůdky, není čtenářům potřeba zdlouhavě představovat.
Většina z nich už nejspíše ochutnala jeho vyhlášené chlebíčky nebo jiné lahůdky, které jsou k dostání v jeho obchodě ve
Vlašimi, ale i u jiných prodejců či pořadatelů nejrůznějších akcí, jimž své produkty dodává. V tomto newsletteru MAS
Blaník představujeme projekty Josefa Štorce zaměřené na rozvoj nezemědělského podnikání. Tyto navazující projekty
byly realizovány s podporou MAS Blaník z Programu rozvoje venkova od roku 2019 až dodnes.

 
V oblasti lahůdek a cateringu podnikáte už téměř dvacet let. Jak se za tu dobu proměnila činnost vaší firmy?

S podnikáním v oblasti lahůdek jsem začínal už v roce 2002. Původní zaměření na lahůdky a studené občerstvení jsme postupně
rozšířili také o teplou kuchyni s možností rozvozu. Ruku v ruce s tím přišly zakázky na kompletní cateringové služby pro různé
oslavy, svatby a také pro turistické skupiny, které míří do turistických cílů ve Vlašimi a jejím okolí. Tyto skupiny se často
ubytovávají v zařízeních bez možnosti vlastní kuchyně, kterou jim my tímto nahrazujeme. Zajišťujeme také občerstvení pro
turisty, kteří si objednávají pokrmy přímo na trasu pochodu nebo táboření v našem kraji.

Jak jste poprvé přišel na myšlenku požádat o dotaci na rozvoj podnikání právě prostřednictvím místní akční skupiny?

O možnostech dotací na rozvoj podnikání jsem se trochu zajímal už dříve, kontaktoval jsem v tomto ohledu také několik
konzultantských firem, které se vyřizováním žádostí o dotaci zabývají. S možnostmi, které nabízely, jsem ale nebyl příliš
spokojen, měl jsem dojem, že jejich hlavní zájem je především provize. Nakonec jsem se však  rozhodl služeb jedné z nich využít
právě v souvislosti s dotační výzvou MAS.Už v počátku přípravy žádosti se mi ozvala paní Vondráková z MAS Blaník, aby mě
upozornila na několik chyb v žádosti, včetně toho, že žádost byla zařazena do nesprávné kategorie. Po zevrubné konzultaci s
paní Vondrákovou jsem nakonec zvládnul celý proces žádosti bez externího konzultanta. V kanceláři MAS Blaník se mi vždy
dostalo velmi profesionální podpory.
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Projekty realizované díky podpoře MAS Blaník

Modernizace provozu Podblanické lahůdky
Termín realizace: 3/2019 - 12/2019
Výše dotace: 405.596,- Kč
.

Vybavení pro provoz Podblanické lahůdky
Termín realizace: 9/2019 - 6/2020
Výše dotace: 718.650,- Kč
.

Projekty pana Josefa Štorce z Programu rozvoje
venkova (PRV) přes MAS Blaník:

Modernizace provozu Podblanické lahůdky II.
Termín realizace: 3/2021 - trvá
Výše dotace: 543.015,- Kč
.



Ano, hned v další výzvě MAS Blaník v roce 2019 jsem zužitkoval zkušenosti z prvního kola a předložil novou žádost. Díky ní jsme
obnovili vozový park společnosti sloužící k rozvozům jídel a občerstvení, zvýšili kapacitu chladících zařízení pro uchovávání
hotových pokrmů a také jsme zavedli nový, na míru vytvořený výpočetní systém na zpracovávání objednávek. Až do jeho zavedení
jsme veškeré objednávky vyřizovali telefonicky a zpracovávali převážně ručně. V tuto chvíli mohou naši zákazníci objednávky
zadávat přes internet přímo do objednávkového systému, který následně připraví podklad pro výrobu. Po výrobě se automaticky
objednávky řadí dle okruhů dopravy a pořadí výdejů v rámci okruhu dopravy. Automaticky se také tisknou doklady pro zákazníky
a generují se faktury. Nový systém nám kromě běžné administrativy také usnadňuje přehled o tom, kolik kterých surovin budeme
na který den potřebovat a značně eliminuje riziko lidské chyby. 

A třetí projekt?

Ten je opět zaměřen na další modernizaci vybavení naší výrobny a v tuto chvíli se teprve realizuje. Kromě usnadnění práce a
dalšího omezení manuálních úkonů při výrobě pokrmů nám tento projekt umožní také snížit objem plastových odpadů díky tomu,
že budeme moci na naše výrobky používat čerstvé pečivo místo baleného. Všechny tři projekty v každém případě znamenaly velký
přínos pro rozvoj naší firmy, díky nim jsme schopni poskytovat větší množství služeb a výrobků na vyšší úrovni. Jsem přesvědčen,
že naši firmu všechny podpořené projekty v krátké době posunuly o několik let dopředu.
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Díky každému z vašich projektů také vznikne ve Vlašimi nové pracovní
místo. Kolik pracovníků jste celkem přijal a jak se vám daří pracovní místa
udržet? 

V rámci projektů s podporou MAS jsme vytvořili pracovní místa, která v součtu
tvoří 2,5 pracovního úvazku. V každém projektu nabíráme nové lidi, kteří
obsluhují nově pořízené stroje a technologické vybavení. Tito zaměstnanci se
přímo podílí na přípravě a rozvozu výrobků a pokrmů pro kulturní a společenské
akce v našem regionu. Celkově tedy nyní zaměstnáváme 10 kmenových
zaměstnanců a ještě několik brigádníků. Naštěstí se nám i přes aktuální složité
období v souvislosti s pandemií koronaviru daří všechna tato místa udržet.

Co bylo náplní tohoto prvního projektu
z roku 2018?

V době naší první žádosti o dotaci
prostřednictvím MAS Blaník jsme stále
fungovali s naším původním
technologickým vybavením ještě z
našich začátků v roce 2002. V provozovně
zcela chyběl konvektomat pro úpravu
teplých jídel a myčka na mytí nádobí v
souvislosti s cateringovými službami.
Součástí žádosti o dotaci bylo také
několik dalších strojů a zařízení na
přípravu občerstvení a cateringu, včetně
tiskárny etiket. Díky prvnímu projektu se
zefektivnil celý proces výroby našich
produktů a značně se snížil podíl
namáhavé ruční práce.

Po úspěšné realizaci prvního projektu
na sebe další nenechal dlouho čekat. 



V době pandemie byl cestovní ruch vlastně na nule. To nás zbrzdilo
v naplánovaném rozvoji firmy, ale naštěstí nás to nezastavilo. Díky
tomu, že jsem firmu v předchozích letech vedl tak, aby nešla jen
jedním směrem, se nám podařilo všechny rozpracované projekty
dokončit. Myslím si, že momentálně je největší výzvou pro všechny
firmy udržet si stávající zákazníky, přilákat nové a dovést své
podnikání do vysněného cíle. Mám velkou radost, že také díky
práci našich lidí se nám právě tohle i v této nelehké době podařilo,
firma zůstala v provozu a navzdory všem překážkám nám stále
přibývají noví zákazníci.

Na co se teď nejvíc těšíte?

Nejvíce se těším na to, až své nové podnikatelské nápady
proměním v realitu. 
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Nakolik využíváte při výrobě lahůdek a dalších pokrmů suroviny od místních dodavatelů?

Při nákupu surovin do výroby se snažím brát co nejvíce vstupních surovin od místních zemědělců a firem. Momentálně to bude
tak 40 % vstupních surovin od místních podnikatelů a 60 % od dodavatelů z jiných regionů a měst. Jednou z velkých výhod
místních dodávek je zejména vyšší flexibilita, nemusíme si díky tomu vytvářet tak velké skladové zásoby. Zároveň považuji za
výhodu, že se s těmito dodavateli znám osobně a vím, odkud suroviny pochází. 

Projekty Podblanických lahůdek jsou přímo navázány na cestovní ruch ve Vlašimi a okolí. Proměnilo se nějak zásadně
vaše podnikání v souvislosti s pandemií koronaviru? 



Jak dlouho žijete ve Veliši? A jak dlouho jste starostou?

Do Veliše jsem se přiženil a poměrně rychle jsem začal fungovat i na obci, protože jsem před revolucí pracoval na okresním
národním výboru. Takže jsem tu pomáhal s obecními záležitostmi, až na mě spadlo i starostování. Starostou jsem teď už 25. rok.
Na Vlašimsku jsem služebně nejstarším starostou. Ale znovu kandidovat už nehodlám.

Co vnímáte jako největší aktuální problém v obci? Co teď vyžaduje nejvíc Vaší pozornosti?

Jednoznačně čistírna odpadních vod. Jsme ve fázi tvorby investičního záměru, máme tři možnosti, jak odpadní vody řešit. Buď
centrální čistírnu, do níž by byly svedené vody z Veliše a z ostatních obcí se sváželo. Druhou alternativou je postavit čistírnu pod
novou zástavbou, do které by se sváželo i z větší části Veliše, pak bychom nedělali kanalizaci po celé vsi, ale zároveň bychom
chtěli lidem přispět na malé domovní čistírny. Já se kloním k druhé variantě, abychom nerozkopali celou ves. Ale obě varianty
nám teď zpracovává projekční kancelář, abychom viděli jejich plusy a mínusy a mohli si na základě toho vybrat.

Co je naopak věc, která se ve Veliši v poslední době nejvíc povedla? Na co jste ve Veliši nejvíc hrdý?

Co se povedlo? To že máme hotové komplexní pozemkové úpravy. To je úžasné, pomohlo to všem, obci i lidem. Zbavili jsme se
všech těch historických cancourů, počet parcel klesl asi na čtvrtinu. 
Pro mě je také důležité, že se povedlo vytvořit parcely pro novou výstavbu rodinných domů. Museli jsme měnit územní plán,
složitě vykupovat pozemky a ještě dohadovat s krajským úřadem povolení, protože je to půda druhé bonitní třídy a nechtěli nám
zastavění povolit. My jsme na celé akci sice hodně prodělali, vždyť jen přístupová komunikace stála dva miliony, plus voda,
kanalizace, elektrika a výkup pozemků. Ale to neměla být zisková investice, tady šlo o to, aby obec žila, aby se sem přistěhovali
noví lidé. Co nám bude platné, když budeme mít peníze na účtu, ale obec bude vymírat. O parcely byl nakonec obrovský zájem.
Prvních sedm bylo pryč okamžitě a na dalších sedm ve druhé etapě už tu mám čtrnáct písemných žádostí. 

Obec Velíš
Představení obce na území MAS Blaník

Obec Veliš (někdy také Velíš) je nejzápadněji položenou obcí v území ORP Vlašim a je součástí CHKO Blaník. Do územní
působnosti Obecního úřadu Veliš spadají ještě obce Nespery, Lipiny a Sedlečko. Celkem zde žije 334 obyvtel. Největšími
zajímavostmi jsou kostel Svatého Josefa ve Veliši, chráněná kulturní památka, a barokní sýpka v Nesperách. www.obecvelis.cz
Rozhovor nám poskytl starosta obce pan Petr Mach.
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Nespery oslavily v r. 2018  již 700
let od první písemné zmínky. Ve
starobylém Špejcharu otevřeli
místní muzeum a pořádají zde
kulturní akce. 

http://www.obecvelis.cz/


Představení obce na území MAS Blaník: Veliš

Jak funguje společenský život v obci?

Popravdě nic moc. Aktivní jsou tu fotbalisti a pár sportovních aktivit, jako turnaje v ping pongu a nohejbalu. Naopak hasiči vymírají,
s výjimkou Nesper, tam ještě fungují alespoň kulturně, pořádají akce pro lidi, ale ani tam není zásahová jednotka. Mladí lidé mají
jiné zájmy, což by nevadilo, ale sami si také nic neorganizují, zajdou leda tak do hospody.

Na jakou akci byste obyvatele regionu do Veliše pozval? Nebo co byste jim ve Veliši ukázal?

Určitě Velíšskej přespolňák, který letos konečně zase bude, byť za omezených podmínek. Vloni jsme ho samozřejmě museli zrušit,
ale před covidem se tady účastnilo kolem tří set lidí, což je už velká akce.

Kdyby teď obec dostala volných 10 milionů do svého rozpočtu navíc, na co byste je použili?

Peníze potřebujeme na čistírnu odpadních vod a také na rozšíření vodovodu, zvýšení jeho kapacity, a samozřejmě i na opravu cest,
zejména lesních cest, které jsou teď po kůrovci v hrozném stavu. Plus máme v plánu ještě jednu investiční akci, na kterou bychom
peníze mohli použít, a to je revitalizace rybníka Žechovák ve spolupráci s ČSOP Vlašim. Chceme tam vytvořit rekreační zázemí pro
místní obyvatele, aby bylo kam se chodit koupat. Je to opravdu moc krásné místo.
.
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Autobusová zastávka Veliš - Lipiny
malebně zasazená do krajiny na
hranici CHKO Blaník. Nedaleko
plánuje obec revitalizaci rybníka
Žechovák k rekreačním účelům. 

Foto: Michal Kozel



Tipy pro moderní rozvoj obcí
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OSVĚTLOVACÍ PŘÍRUČKA PRO OBCE, PROJEKTANTY I OBČANY

Ministerstvo životního prostředí vydává novu pomůcku pro obce, ale i další zájemce, kteří chtějí omezit světlené znečištění
ve městech a jejich okolí. Jednoduchá osvětlovací příručka je aktualizací příručky pro obce z podzimu 2017. Nově se vedle
veřejného osvětlení zabývá i možnostmi šetrného svícení ve venkovním prostoru obecně. Příručka vznikla s přispěním členů
meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Příručka je ke stažení ZDE na webu MŽP.

ATRAKTIVNÍ OBEC: METODIKA PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Veřejná prostranství v našich obcích vypadají všelijak: některá jsou příjemná a lákají k posezení či jinému využití, jinými
člověk projde bez povšimnutí, případně je rád, když je má už za sebou. Vytvořit příjemné veřejné prostory je umění a bez
kvalitního plánování to samozřejmě může dopadnout bídně, ačkoli je záměr dobrý. Na www.atraktivniobec.cz si můžete
zdarma stáhnout metodiku plánování veřejných prostranství a neponechat tak rozvoj obce náhodě.

Tématu veřejných prostranství se na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT věnuje tým složený z
urbanistů a sociálních vědců, který poskytuje podporu nejen malým obcím při plánování proměny veřejných prostranství.
Představitelům obcí nabízí jak vzdělávací aktivity, tak zapojení veřejnosti do procesu proměny veřejných prostranství a
vypracování podkladů pro zadání studie veřejného prostranství.

Sviťte jen tam, kde je potřeba. Nesviťte lidem do oken,
do okolní krajiny ani na oblohu, neosvětlujte stromy a
vodní plochy
Sviťte pouze dolů, používejte svítidla vhodná pro
danou situaci a nenaklánějte je. Dobře zvažte, kam je
nejlepší svítidla nainstalovat.
Nesviťte zbytečně silně a využívejte možnosti světlo
ztlumit, když je malý provoz. Pokud není osvětlení
potřeba, vypněte ho nebo ztlumte na minimum.
Používejte teplé odstíny světla. Teplota
chromatičnosti by neměla přesahovat 2700 K.
Po projektantovi a dodavateli požadujte šetrné
osvětlení.

Obecné zásady šetrného osvětlování:

1.

2.

3.

4.

5.

https://www.mzp.cz/cz/news_20210511-MZP-vydava-osvetlovaci-prirucku-pro-obce-projektanty-i-obcany
http://www.atraktivniobec.cz/


Kancelář MAS Blaník
MAS Blaník, z. s., Palackého náměstí 65, Vlašim

Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek od 8,30 do 12,30 hod.
Po dohodě lze domluvit i jiný termín.

Mgr. Jitka Fialová, předsedkyně spolku MAS a animační pracovník OP VVV,      
tel. 737 505 605, e-mail: info@masblanik.cz

Mgr. Tomáš Kramár, vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Blaník, 
tel. 724 207 527,  e-mail: kancelar@masblanik.cz

Mgr. Hana Bohatová, expert PRV,
tel.: 722 901 927, e-mail: hana.bohatova@masblanik.cz
 
Mgr. Anna Dufková, expert IROP,
tel.: 603 462 529, e-mail: anna.dufkova@masblanik.cz

Mgr. Monika Hlaváčková, administrativní pracovnice,
e-mail: monika.hlavackova@masblanik.cz
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MAS Blaník je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového sektoru, které připravuje a
realizuje strategii rozvoje území obcí okolo bájné hory Blaník.
Uzávěrka příštího čísla bude 15. 9. 2021 2/2021 - vychází v  červenci 2021
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Zastavte se u nás
probrat svůj

projektový záměr


