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Úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo našeho
Newsletteru. Novinkou je, že jej
možná čtete v tištěné podobě a ne
elektronicky, jak tomu bylo doposud. Rozhodli jsme se totiž rozšířit
ještě více Newsletter MAS Blaník
po území, dostat MAS Blaník a její
činnost větší měrou do povědomí
místních obyvatel a věříme, že tištěná podoba nám k tomu pomůže.
Celkově mohu říci, že činnost
MAS Blaník se čím dál více rozvijí a
nabírá na variabilitě činností. Jejím
základním posláním stále zůstává
podpora zajímavých projektů z různých operačních programů. Tomu
tak bude i v novém programovém
období 2021 - 2027, kde budeme
podporovat projekty v rámci operačních programů IROP, PRV, OPZ+,
OP ŽP a OP TAK. MAS Blaník bude
ale škálu svých aktivit rozšiřovat.
Na posledním jednání členské
schůze bylo schváleno podání žádosti na Místní akční plán rozvoje

vzdělávání pro ORP Vlašim III. Hlavním cílem tohoto projektu bude
zlepšovat kvalitu vzdělávání místních mateřských a základních škol.
Zároveň jsme se také na jednání
členské schůze dohodli, že od roku
2022 bude MAS Blaník poskytovat
dotační poradenství mimo CLLD,
což je pro nás velký krok a výzva,
ale chceme to zkusit a být pro naše
území ještě větším přínosem. Toto
dotační poradenství bude zaměřeno hlavně na krajské a národní dotace pro obce a spolky.
Je před námi tedy spousta práce, ale je to práce, která nás baví,
jsou za ní vidět výsledky, a to nám
přináší velkou radost. Blíže se o
tom, co právě děláme či chystáme, dočtete v tomto čísle. Věřím,
že informace v našem Newsletteru
pro Vás budou přínosné a třeba se
dozvíte i něco nového. Snažíme se
v každém čísle přijít s novými inspiračními a poutavými tématy. Tak
snad se nám to daří. Budeme rádi
za zpětnou vazbu od Vás!

Závěrem bych vám všem chtěla
popřát krásný adventní čas, který
vás odpoutá od každodenních starostí, a že jich v posledních měsících není málo, užívejte si plnými
doušky kouzelné momenty, které
přináší tento předvánoční čas. Přeji
vám, abyste vánoční svátky prožili
v klidu a v pohodě v kruhu svých
nejbližších a v novém roce hlavně
pevné zdraví!
Příjemné čtení!

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

Členská schůze MAS

12. října 2021 se sešla Členská
schůze MAS Blaník v zasedací síni
nově otevřeného Komunitního
centra Zahrada ve Vlašimi. Členská
schůze mj. schválila:
- podání vypracované žádosti o dotaci na realizaci projektu MAP III,
- změny preferenčních kritérií PRV,
- rozdělení alokace pro přechodné
období PRV mezi jednotlivé oblasti

Dotace SČK

podpory (fiche),
- záměr poskytovat dotační poradenství kanceláří MAS mimo oblast
CLLD,
- aktivity předložené k financování
prostřednictvím Celostátní sítě pro
venkov.
Podrobný zápis z jednání Členské schůze je zveřejněn na www.
masblanik.cz. ◆

MAS Blaník obdržela dotaci na podporu kulturního života a cestovního
ruchu ve výši 35 tis. korun. Jedná
se o dotaci Středočeského kraje poskytnutou prostřednictvím Krajské
sítě NS MAS Středočeského kraje.
MAS Blaník rozdělila dotaci
mezi zájemce z řad členů MAS, konkrétně jsme poskytli 6 příspěvků ve
výši 6 tisíc Kč. Podpořeny byly tři
kulturní akce: Melounová slavnost
ve Spolkovém domě Vlašim, koncert K poctě Jana Dismase Zelenky
v Louňovicích pod Blaníkem a Pohádkový les v Miřeticích.
Podporu dále získala obec Vracovice na pořízení venkovního nůžkového stanu, Charita Vlašim na
tisk brožury o historii a rekonstrukci objektu nového Komunitního
centra Zahrada a Vlašimská astronomická společnost na nábytkové
vybavení hvězdárny Vlašim. ◆

IROP: Alokace na období 2014-20 zcela vyčerpána
MAS Blaník ukončila administraci
poslední výzvy IROP v programovém období 2021-2027 a předala
poslední žádost ke kontrole Centru
pro regionální rozvoj.
Jedná se o projekt Chodník podél sil. II/137, ulice Vožická v Načeradci s celkovými způsobilými
výdaji 703 332,58 Kč, který prošel
hodnocením i výběrem projektu na

MAS. Předmětem projektu je vybudování nové komunikace pro pěší,
která bude přizpůsobená osobám
s omezenou schopností pohybu a
orientace. Navržené řešení vybudovaného bezbariérového chodníku povede ke zvýšení bezpečnosti
automobilové dopravy i chodců.
V případě, že při další administraci projektu nedojde k problé-

www.masblanik.cz

mům, předpokládáme absolutní
vyčerpání finančních prostředků
určených na programový rámec
IROP v tomto období.
Z IROP byly celkově podpořeny
projekty na investice do vzdělávání, dopravy i sociálních služeb v
celkové výši dotace 31 240 124,90
Kč. ◆
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PRV: Splnili jsme podmínky pro navýšení finanční
alokace na přechodné období
Všichni žadatelé o dotaci, které
MAS Blaník podpořila ve 3. výzvě
PRV v roce 2020 a jejichž žádosti prošly úspěšně administrativní
kontrolou SZIF, během roku 2021
podepsali Dohody o poskytnutí
dotace. Díky tomu měla MAS Blaník k 31.8.2021 „zazávazkováno“, tj.
závazně přiděleno na podpořené

projekty více než 70 % ze všech finančních prostředků vyčleněných
na období 2014 – 2020. Splnili jsme
tak podmínku nastavenou Ministerstvem zemědělství pro navýšení
alokace v rámci tzv. přechodného období. Díky navýšení má MAS
Blaník nyní k dispozici dalších 6
494 400 Kč, které se chystá rozdě-

lit mezi žadatele ze svého území v
nové 5. výzvě. Vypsání této výzvy
předpokládáme na přelom ledna a
února 2022.
Členové MAS rozhodli na Členské schůzi o rozdělení všech zbývajících prostředků v PRV včetně přiděleného navýšení mezi jednotlivé
oblasti podpory (viz str. 5-6). ◆

PRV: Žadatelé z předchozích výzev dokončili
projekty a předkládají žádosti o vyplacení dotace
Na podzim se v kanceláři MAS
také urodilo hned několik úspěšně dokončených projektů, k nimž
žadatelé předložili ke kontrole žádosti o platbu a v tuto chvíli čekají
na konečné rozhodnutí o výplatě
dotace ze Státního zemědělského
intervenčního fondu.
Kromě projektů na podporu
zemědělské techniky několika
soukromých zemědělců z různých
koutů našeho území se také jedná
například o projekt na úpravu ve-

řejného prostranství v Malovidech,
vybavení pro spolkové a kulturní
akce spolku Fichtl Klub v Miřeticích,
nové vybavení klubovny a spolkových letadel spolku Aeroklub Vlašim, rekonstrukci společenského
sálu v Bernarticích, pořízení mobilního pódia pro Louňovice pod
Blaníkem či nákup nového varného
kotle do Školní jídelny Sídliště Vlašim.
Z dokončeného projektu s podporou MAS Blaník se raduje také

Nová rozhledna na Javornické Hůře
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město Vlašim, které již předložilo
žádost o vyplacení dotace na provedenou rekonstrukci lesní stezky
v údolí Orlinského potoka. Kromě
zpevnění cesty a provedení protierozních úprav byla součástí projektu také stavba nové dřevěné lávky
a osazení odpadkových košů a laviček pro návštěvníky.
Největší událostí uplynulých
týdnů je však mezi dokončenými
projekty podpořenými z PRV bezesporu dokončení stavby rozhledny Kalamajka na Javornické
hůře. Tento projekt podpořila MAS
Blaník hned ve své 1. výzvě v Programu rozvoje venkova v roce 2018
a co do výše dotace, která činí 3 000
000 Kč, se jedná o největší projekt
MAS v rámci tohoto programového
rámce.
Přes všechny obtíže v průběhu
realizace se Mikroregionu Český
Smaragd pod vedením pana Jiřího
Čiháka podařilo vše dotáhnout do
úspěšného konce a nově postavená rozhledna už láká na Javornickou hůru mnoho zvědavých návštěvníků. ◆
Novinky z MAS
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MAP III: Podali jsme žádost o dotaci
MAS Blaník podala začátkem listopadu žádost o dotaci na projekt
„Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání ORP Vlašim III“.
Příprava projektu trvala 4 měsíce
a jeho podání schválila Členská
schůze MAS v září. Hodnocení ze
strany MŠMT bude nyní trvat několik měsíců.
Partnery projektu se stali všichni
zřizovatelé škol a školek v ORP Vlašim. Souhlas se zapojením do MAP
dalo 23 základních a mateřských
škol z území. V průběhu projektu
plánujeme také zapojit neziskové

organizace, které se problematikou
vzdělávání zabývají.
Realizace projektu je plánována
na období od května 2022 do října 2023. Projekt bude zaměřen na
rozvoj a podporu udržitelné spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání
regionu ORP Vlašim a má celkovou
alokaci 2 059 113 Kč. Kromě výdajů na mzdy jsou součástí alokované částky i paušální výdaje. MAS
Blaník plánuje z těchto výdajů realizovat také semináře, školení či
workshopy pro pedagogické pracovníky i rodiče, a to dle aktuálních

požadavků vycházejících z území.
V rámci pracovních skupin i dalších setkání, která budou během
projektu probíhat, je naším cílem
vytvořit udržitelný systém komunikace a spolupráce aktérů v území a
vytvořit taková funkční partnerství,
která povedou ke zvyšování kvality
vzdělávání předškolního, základního i neformálního vzdělávaní.
Výstupem projektu budou nové
akční plány s konkrétními aktivitami pro následující období a strategický rámec obsahující plán investic v oblasti školství do roku 2025.◆

Střední článek: podporujeme vznik nové instance ve vzdělávání
Střední článek podpory (SČP) je nově vznikající servisní
a organizační článek stojící ve státní vzdělávací struktuře mezi MŠMT a vzdělávacími organizacemi - školami.
Cílem středního článku je snižování administrativní a
nepedagogické zátěže vedení
škol tak, aby vedoucí pedagogičtí pracovníci měli více prostoru pro pedagogický leadership a
zvyšování kvality vzdělávání. S
ohledem na konkrétní potřeby
škol jim střední článek nabídne
podpůrné služby, jako je právní
poradenství, metodická podpora pedagogů, metodická podpora ředitelů, cílené programy dalšího vzdělávání, centralizovaná
odborná správa didaktické techniky, správa IT infrastruktury...
Důraz je rovněž kladen na
podporu efektivní komunikace mezi zřizovatelem a školou,
motivaci ke spolupráci a spolupodílení se na plánech podpory
a rozvoje školy ze strany zřizovatele. Podporu má střední článek

poskytovat i místním akčním plánům, a tedy spolupráci aktérů ve formálním a neformálním vzdělávání.
Aktuálně probíhá pod vedením MŠMT pilotáž středního článku v okresech Semily a Svitavy, která má být
ukončena v roce 2023. Cílem
pilotáže je ověření organizačního fungování středních
článků, metodického vedení, reálné potřeby škol a
schopnosti středního článku
školám pomoci. Na základě pilotáže dojde k ověření
vhodného personálního obsazení, forem spolupráce i
možnosti metodické podpory ke zkvalitnění vzdělávání.
Střední článek podpory bude územně kopírovat
okresy. V říjnu 2021 se proto setkali představitelé MAS
Posázaví, MAS Voticko a MAS
Blaník (jakožto realizátoři
MAPů) a navázali spolupráci
směřující k ustavení středního článku v okrese Benešov.

Novinky z MAS
www.masblanik.cz
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Nové Komunitní centrum Zahrada
otevřeno
www.komunitnicentrumvlasim.cz

Mgr. Daniela Laloučková

Charita Vlašim vznikla v roce 1992 a nyní patří na Vlašimsku k předním
profesionálním neziskovým organizacím pomáhajícím seniorům, nemocným a lidem v nouzi. Charita poskytuje sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, služby osobní asistence,
pečovatelské služby, odborné sociální poradenství a domácí zdravotní
péči. Organizace se dlouhodobě potýkala s absencí vlastního zázemí
a prostory pro své služby si pronajímala na několika různých místech po
celé Vlašimi. V létě 2021 došlo k přesunu služeb pod jednu střechu, a to
díky otevření Komunitního centra Zahrada, jehož vybudování podpořila
MAS Blaník. O novém komunitním centru i budoucích plánech Charity
nám více pověděla ředitelka organizace Mgr. Daniela Laloučková.

Jaká byla cesta k vybudování
komunitního centra, které bylo
letos slavnostně otevřeno?
Cesta k vybudování prostoru, který
bude zázemím pro všechny dosavadní aktivity Charity Vlašim, nebyla snadná. V průběhu realizace
projektu jsme se potýkali s mnoha
překážkami, které způsobilo nepředvídané navýšení rozpočtu rekonstrukce budovy.
K financování koupě a rekonstrukce budovy v Tovární ulici bylo využito několik zdrojů. S ohledem na
navyšující se náklady jsme uvítali
každou pomoc. Část z celkových
nákladů 18 000 000 Kč pokryla
evropská dotace z IROP přes MAS
Blaník, část prostředků zapůjčila
Arcidiecézní charita Praha. Charita
také samozřejmě investovala vlastní finanční prostředky. Nemalou
měrou pomoci přispěla i veřejnost.
Přes všechny překážky se podařilo
projekt dokončit a těšíme se z no-
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vého prostoru, který organizace
tolik potřebovala. Vzniklo místo, na
kterém jsou občanům poskytovány
profesionální sociální služby, ale
také zázemí pro komunitní i vzdělávací aktivity.

Mluvila jste o pomoci veřejnosti, jaká konkrétně byla?

Finančně přispěli soukromí a firemní dárci, kteří podpořili veřejnou Tříkrálovou sbírku ve prospěch
komunitního centra. Velmi nám
pomohli dobrovolníci při vyklízení
budovy a bouracích pracích, ale
také na závěr při stěhování nábytku do nově zrekonstruovaného
komunitního centra. S ohledem na

Slavnostní otevření

www.masblanik.cz
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nedostatek finančních prostředků bylo velkou pomocí poskytnutí
kancelářského nábytku za symbolickou částku od Komerční banky.
Díky podpoře města Vlašimi, které
vybudovalo bezbariérový přístup
ke komunitnímu centru, je budova bezpečně dostupná i osobám
s omezenou schopností pohybu.

Co vše komunitní centrum svým
návštěvníkům nabízí?
Do komunitního centra jsou aktuálně soustředěny všechny sociální
služby a projekty na pomoc potřebným lidem, které Charita realizuje. Co se týče poskytovaných
služeb, je zde pro veřejnost otevřená občanská poradna, která je
zaměřena na finanční gramotnost
a poradenství v oblasti úředních
záležitostí. Klientům jde zde poskytováno poradenství například
v oblasti osobních bankrotů, oddlužení, exekucí a podobně. Zcela
nově mohla organizace díky větším prostorům zřídit hygienické
centrum. Zázemí je určené jak pro
klienty se zhoršeným fyzickým stavem bránícím soběstačnosti v oblasti hygieny, tak pro osoby v tíživé životní situaci. V rámci budovy
je rovněž dostupná psychologická
poradna. V bezbariérovém přízemí
budovy se nachází jednací místnost, která bude zároveň sdíleným
zázemím pro další subjekty. Zázemí zde nově bude mít organizace
Rytmus, která doposud poskytovala ve Vlašimi jen terénní služby,
a také Svaz diabetiků ČR, pobočný
spolek Vlašim. Pro volnočasové
aktivity a vzdělávací aktivity byl
zřízen multifunkční sál, v němž se
konají přednášky, školení, folkový
klub, Univerzita 3. věku i Akademie
3. věku realizované Vzdělávacím
institutem středočeského kraje
a podobně.

Žehnání komunitního centra
V přízemí budovy se nachází
sklad kompenzačních pomůcek,
které organizace poskytuje k zápůjčce. S ohledem na množství
a objemnost pomůcek se zde stále
bohužel potýkáme s nedostatkem
prostoru.
Dále byly v komunitním centru
vybudovány kanceláře pro pracovníky Charity, sál pro další volnočasové aktivity a terasa, které mají
potenciál pro využití při dalším rozvoji služeb komunitního centra.

Charita se již tradičně věnuje
materiální pomoci. Našel v komunitním centru své zázemí
i charitní obchůdek?
Ano, charitní obchůdek je přístupný zákazníkům v přízemí budovy
přímo z ulice. Obchůdek byl vybaven novým zařízením odkoupeným
od místní podnikatelky za příznivou cenu, zboží je v něm přehledněji umístěno a celkově mu nový
prostor velmi prospěl. Obchůdek
má kromě hmotné pomoci potřebným i environmentální pře-

Projekty podpořené MAS
www.masblanik.cz

sah, neboť vytříděný textil je dále
recyklován. Zároveň dary získané
z prodeje v obchůdku pomáhají
dofinancovat některé provozní výdaje organizace (například občanskou poradnu). Charita je členem
potravinové banky, tudíž provozuje
v komunitním centru sklad a výdej
potravin klientům v hmotné nouzi,
a to vždy s individuálním přístupem a s cílem vést každého jedince
k finanční gramotnosti.

Jaké další investice do komunitního centra plánujete?
Rádi bychom, aby celé komunitní
centrum bylo bezbariérové. Plánujeme vybudování výtahu, který by
zajistil bezbariérový přístup do 2.
nadzemního podlaží. Zpřístupněním této části budovy se otevřou
nové možnosti pro využití dalších
prostor i pro osoby s omezenou
možností pohybu.
Přestože je budova komunitního centra s ohledem na prostory
velkorysá, potýkáme se s nedostatečnou kapacitou skladu kompen-
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začních pomůcek, a to zejména
kvůli jejich prostorové náročnosti.
Některé objemnější pomůcky, například polohovací postele, aktuálně musíme skladovat mimo komunitní centrum. Chceme tento
problém vyřešit umístěním kontejneru nebo zahradního domku na
zahradě centra a vytvořit tak další
skladové prostory.
V rámci revitalizace zahrady plánujeme celou řadu kroků k tomu,
aby mohla být příchozími co nej-

lépe využívána. Rádi bychom vybudovali pergolu, pro kterou je již
připravená zpevněná plocha. Dále
plánujeme pořídit drobný inventář jako lavičky, drobné zázemí pro
děti a vyvýšené záhony. Samozřejmostí je výsadba rostlin a stromů.
Zahrada bude v rámci provozní
doby veřejně přístupná.
Výhledově bychom rádi zainvestovali do mobilního podia a případně dalšího vestavěného nábytku do
společenské místnosti. Vzhledem

Název projektu: Komunitní centrum Vlašim
Žadatel: Charita Vlašim
Termín realizace: 1.7. 2018 – konec roku 2021
Dotační program: Integrovaný regionální
operační program (IROP)
Výše dotace: 7 266 369,50 Kč

k dosavadní finanční náročnosti
projektu jsou pro nás v dalším rozvoji centra stěžejní zejména dotační zdroje.

Plánujete další rozšíření poskytovaných služeb?
Rádi bychom v rámci Komunitního
centra zřídili Denní stacionář pro
seniory, a to v prostorách současné
multifunkční místnosti, ze které je
přístup na terasu. Ve vazbě na již
zmíněné vybudování výtahu a také
s ohledem na finanční náročnost
investice plánujeme zahájení provozu stacionáře v horizontu 5 let.
Aktuálně se účastníme jednání
s MAS Blaník, které se týká možného partnerství v projektu OPZ+,
z něhož by byl financován pilotní
program stacionáře. Chceme se
jako organizace dál posouvat a poskytovat kvalitní sociální služby
tak, aby naše komunitní centrum
bylo přínosem pro celý region. ◆

CHARITA VLAŠIM

KOMUNITNÍ
CENTRUM
ZAHRADA
Slavnostně otevřeno

24. 9. 2021

Před rekonstrukcí
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Po rekonstrukci
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Inspirace odjinud

Aquaponie: moderní trend zemědělství
Budoucnost potravin patří aquaponii. Není to přehnané tvrzení? Michal Fojtík, prezident celoevropské Asociace aquaponických farem a zakladatel společnosti Future Farming, si to nemyslí.
„Není to přehnané tvrzení. Všichni vidíme, jak se postupně zhoršují podmínky pro pěstování potravin v tradičním zemědělství. Ubývá zdravé půdy, její obhospodařování je příliš drahé a musí být
kompenzováno obrovskými státními dotacemi. Aquaponie je hrdou alternativou k tradičnímu zemědělství a má ambici stát mu za pár let rovnocenně po boku.“
Aquaponické zemědělské metody mají své kořeny v dávné
historii. Staří Aztékové obhospodařovali ostrovy úrodné půdy
„chinampas“, které uměle
budovali na jezerních mělčinách při svých sídlech.
Dalším příkladem je tradiční pěstování rýže v polích v jižní Číně, kde byly
zároveň chovány i ryby už
na přelomu našeho letopočtu. A první nákresy moderních vertikálních farem
se objevily v časopise Life
počátkem 20. století.
Moderní
aquaponie
má celou řadu podob,
od akvária propojeného
s několika málo truhlíky,
přes běžný skleník využívající recirkulační nádrž s
rybami, až po přísně sledované
prostředí velkých pěstebních hal,
připomínající špičkové vědecké
laboratoře a využívající nejpokročilejší technologie.
Dá se předpokládat, že aquaponické farmaření čeká v příštích
letech velký boom, a to jak v souvislosti s klimatickou změnou,
která bude z důvodu vyčerpání
dostupných půdních i vodních
zdrojů do budoucna představovat stále větší omezení pro kon-

venční zemědělství, tak také v návaznosti na poptávku zákazníků,
kteří se stále více zajímají o kvalitu a původ potravin.

žící jako výživa pro rostliny)
• Hydroponický subsystém pro pěstování rostlin, které absorbují živiny z vody.
• Elektrické čerpadlo.
Mimo uvedené technologické zázemí tvoří jádro každého aquaponického systému tři živé složky: rostliny,
ryby a bakterie.

Rostliny

Aquaponický
systém
Aquaponický systém má obvykle
tyto technologické součásti:
• Nádrž pro chov ryb
• Usazovací nádrž (zachycuje zbytky potravy a další jemné částice)
• Biofiltr (v něm rostou nitrifikační
bakterie, které přeměňují amoniak
z rybích výkalů na dusičnany slou-

www.masblanik.cz

Úkolem rostlin je čistit vodu,
která se následně vrací zpět
k rybám. Kořenový systém
rostlin vytváří ve vodě hustou síť mikrokořínků, které
velice efektivně absorbují
veškeré potřebné látky pro
zdravý růst rostliny. Tím
současně z vody odstraňují dusíkaté látky, které by vadily rybám.
Pro aquaponické pěstování se
hodí mnoho druhů rostlin. Mezi
nejběžnější patří listová zelenina
jako saláty, špenát, rukola, bylinky,
dále bazalka, šalvěj, petržel aj. Náročnější podmínky vyžadují plodiny jako papriky, rajčata či okurky. V
našich podmínkách lze takto běžně
pěstovat také jahody nebo hrášek,
setkat se však můžete i s farmami
zaměřenými na melouny či růže.
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Ryby
V aquaponickém cyklu ryby svými
výkaly zajišťují výživu pro rostliny.
Rozdíl oproti umělým hnojivům je
především v množství mikroelementů. Živný roztok v aquaponii
obsahuje více než 50 prvků a organických sloučenin. Rostliny jsou
jeho prostřednictvím zásobovány
bohatou škálou živin.
V aquaponii se nejčastěji chovají sladkovodní konzumní ryby,
jako je sumeček africký, pstruh duhový, pstruh lososovitý, parmičky
čtyřpruhé či tilpánie nilská. Z aquaponických chovů lze u nás pořídit
také okrasné jezírkové a akvarijní
ryby, jako je koi kapr či vyza velká,
chovat takto lze také závojnatky,
karasy, neonky či scalary.

Bakterie
Bakterie zajišťují vznik živného
roztoku pro rostliny. K prvnímu
bakteriálnímu rozkladu dochází ve
střevech ryb, pak probíhá druhý
bakteriální rozklad v záchytných filtrech a až poté se z něj stane hnojivo pro rostliny. Tento roztok vzniká
stejně přirozeně jako v přírodních
ekosystémech a jedná se o univerzální roztok, kterým navíc rostliny
nemohou být přehnojeny.

Dá se aquaponií uživit?
Z ekonomického hlediska je výhodou aquaponie diverzita zdrojů
příjmů, které může generovat jak
rostlinná produkce, tak chov ryb.
Tyto zdroje příjmů se tak mohou
vzájemně doplňovat. To dokládá
na příkladu své společnosti Future

12

Farming také Michal Fojtík v rozhovoru pro Czech Crunch: „U nás tvoří
zelenina pouze část příjmů. Druhou

ponickou farmu zásobující lokální
trh v podstatě kdokoli, kdo má dostatečný zájem a nadšení.

Co je aquaponie?
Aquaponie je technologický systém vertikálního farmaření, který spojuje chov sladkovodních ryb (aquakulturu)
s pěstováním zeleniny (hydroponií). Ryby poskytují hnojivo
rostlinám a rostliny čistí vodu rybám. Nepoužívají se žádná
umělá hnojiva, léky ani jiná agrochemie. Systém šetří až 95
% vody oproti jiným způsobům pěstování. Právě propojení s vodním hospodářstvím a chovem ryb odlišuje aquaponii od známější a rozšířenější hydroponie. Hydroponie, která
v sobě chov ryb nezahrnuje, musí využívat uměle vyrobená
průmyslová hnojiva. Jak hydroponické farmy, tak recirkulační chovy ryb fungují desítky let v řadě zemí a v poslední
době zejména kvůli rostoucí poptávce stále rychleji vznikají další provozy, které se oběma metodami zabývají samostatně. Výhodou aquaponie je, že oba systémy propojuje.
část tržeb tvoří příjmy z chovu ryb.
Ryby jsou pro nás zásadní, protože
patří k produktům s vysokou přidanou hodnotou. Proto náš byznys
model v praxi velmi dobře funguje
a má poměrně rychlou návratnost.“
Pro stále větší množství spotřebitelů pak hraje roli povědomí o
původu, kvalitě a environmentální
náročnosti potravin, což zvyšuje
poptávku mj. i po aquaponických
produktech. Výhodou aquaponického systému v tomto ohledu je
vysoká kvalita výstupů vyprodukovaných bez agrochemie s šetrným
přístupem k vodě i půdě, lokálnost
a současně jejich nepřetržitá dostupnost po celý rok. Zároveň je
aquaponický systém ekonomicky
efektivní i na straně vstupů, kde lze
optimálně nastavit a plánovat také
v návaznosti na předpokládaný odbyt. Vzhledem k těmto výhodám a
v podmínkách českého trhu, kde se
aquaponii zatím věnuje jen několik
málo pěstitelů, může podle Michala Fojtíka založit prosperující aqua-

Kde všude ji
najdeme?
Nejrozvinutější technologie pro
aquaponii využívají pěstitelé v Izraeli, které k tomu nutí tamní přírodní podmínky. Podobná situace
je také v Austrálii a ve Spojených
státech, kde se také zemědělci potýkají s nedostatkem úrodné půdy
a vody. V kalifornské poušti lze najít
také farmy, které vodu z ryb nejprve využijí pro výživu zeleniny a následně ještě i pro zavlažování sadu,
kde pěstují ovoce.
V České republice stojí aquaponie zatím na počátku svého rozvoje. Setkáme se zde nejčastěji s
hobby aquaponiky, kteří si pomocí
aquaponie pěstují zeleninu zejména pro vlastní potřebu, objevují se
ale už i menší rodinné farmy, které
nabízejí své produkty na prodej.
Mezi ně patří například farma
Aqua Osek, která vyrostla z pokusů
Inspirace odjinud
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Pavla Lukače usnadnit
na základě inspirace ze
zahraničí práci své matce – zahradnici. Dnes
již zásobuje několik restaurací ve svém okolí,
dodává saláty zákazníkům po celé ČR, zákazníci si mohou bedýnku
osobně vybrané zeleniny odnést také přímo z
jeho farmy.
Několik průkopníků původně rodinného
aquaponického farmaření dnes již také zajišťuje školení
a dodává technologie menším farmářům, popř. si může dovolit také
investovat do vlastního výzkumu
nebo se pustit se do velkých projektů na domácí i mezinárodní
úrovni. Nejdéle kontinuálně fungující českou aquaponickou farmu
provozuje firma Flenexa plus, jejíž
kořeny sahají do roku 2010.

Hlavní výhody aquaponie oproti běžnému
pěstování rostlinných plodin:
• O více než 90 % menší spotřeba vody.
• Až 10× vyšší produkce na jednotku plochy.
• Úplná absence umělých hnojiv a jakékoli agrochemie či farmak jak v rostlinné produkci, tak v
rybím chovu.
• Absence plevele, nízký výskyt škůdců
• Snížení objemu potřebné práce
• Nezávislost na vnějších přírodních podmínkách
• Celoroční provoz, sklizeň několikrát do roka

Největší českou aquaponickou
farmu, která je zároveň největším
vertikálním pěstebním systémem
v Evropě, vybudovala u Dolních
Heršpic společnost Future Far-

ming českého podnikatele Michala Fojtíka ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Na
10,5 hektarech plochy tu vyroste
770 tun zeleniny ročně. ◆

V současné době vedle produkce pstruhů, jeseterů, salátů,
jahod a květin zajišťuje také stavbu vertikálních farem na míru,
pořádá workshopy a vyvíjí vlastní
AI technologii, která pomáhá optimalizovat farmářům úrodu.

Použité zdroje informací:
www.aquaosek.cz
www.aquaponickafarma.cz
www.farmaprovsechny.cz
www.rybizahrada.cz
www.futurefarming.cz
www.mendelu.cz
Pěstební systém Future Farming

Inspirace odjinud
www.masblanik.cz
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Představení obce
na území MAS Blaník

Obec DOLNÍ KRALOVICE

www.dolni-kralovice.cz

Zatímco se obce a města obvykle pyšní oslavami výročí v řádu stovek let, obec Dolní Kralovice je
unikátní v tom, že slaví 50. výročí svého založení. A to mají téměř tisíc obyvatel. Důvodem je stavba
vodní nádrže Švihov na řece Želivce, která v 70.letech minulého století zatopila původní Dolní Kralovice, kdysi důležité regionální centrum se statusem města a železniční tratí. Pro mnohé pamětníky to je jistě neblahá vzpomínka nuceného vystěhování z původních domovů, pro vedení obce
je to permanentní výzva, jak rozvíjet obec vklíněnou mezi nepřístupnou vodní nádrž a dálnici D1.
Starosta Dolních Kralovic Petr Košťál naštěstí říká, že se jim to daří.
Jak dlouho žijete v Dolních Kralovicích?

Jak dlouho jste starostou a co
vás ke starostování dovedlo?

V Dolních Kralovicích žiju celý život.
Narodil jsem se v době, kdy vznikaly nové Dolní Kralovice, tedy když
se napouštěla přehrada a bouraly
se obce v oblasti určené k zatopení.

Starostou jsem 3 roky, tedy současné volební období. Ke starostování mě přiměly jak výsledky voleb,
v nichž naše volební uskupení volby v obci vyhrálo, tak skutečnost,
že z mých nejbližších spolupracov-

níků z tohoto uskupení starostu nikdo z důvodů dodržení svých pracovních závazků nechtěl dělat. Já
jsem tu zodpovědnost přijal, protože jsem měl mnohaleté zkušenosti ze zastupitelstva, které jsem
chtěl využít při naplňování našeho
volebního programu ve prospěch
fungování obce i zajištění kontinui-

Za Dolními Kralovicemi se rozlévá největší česká vodárenská nádrž Želivka - Švihov
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ty jejího rozvoje. Bývalý dlouholetý
starosta Antonín Bašta vedl obec
dobře a já jsem chtěl navázat na
jeho práci.

Co vnímáte jako největší aktuální problém v obci? Co teď vyžaduje nejvíc Vaší pozornosti?
Největším problémem jsou nyní
napjaté vztahy mezi obcí jako zřizovatelem školy a vedením školy.
Je to nepříjemná situace, která se
odráží na fungování celé obce i na
mezilidských vztazích. Dále nás
pálí problém s kvalitou staré vodovodní sítě, kterou jsme v 90. wletech převzali do svého vlastnictví
a kterou budeme muset výhledově
nákladně zrekonstruovat.

Co je naopak věc, která se
v Dolních Kralovicích v poslední době nejvíc povedla? Čím se
obec může pochlubit?
Povedlo se udělat opravdu dost
věcí za poslední tři roky. Mezi největší úspěchy z hlediska občanské
vybavenosti určitě patří zprovoznění zubní ordinace v Dolních Kra-

lovicích
ve
spolupráci
s majitelem
zdravotního střediska
MUDr. Františkem Matulou a firmou
To p D e n t ,
s.r.o.,
která ordinaci
provozuje.
Po ukončení
praxe minulé
zubařky
tu byl akutní
n e d o state k
zubní péče,
protože zubaři v okolí
nepřijímali
nové klienty a občané
museli dojíždět mnohdy
i velmi daleko. Podařilo se zajistit
také stálý provoz lékárny, nově tu
funguje autoškola, nyní přibude
dokonce i oční optika. Z hlediska
občanské vybavenosti je obec na
velmi dobré úrovni s nabídkou řady

služeb i různorodých obchodů.
Podařilo se nám v rámci dalšího
rozvoje také rozparcelovat obecní
pozemky pro novou výstavbu rodinných domů. Zároveň pokračujeme v dokončování komunikací
a chodníků v částech, kde již nová
výstavba proběhla.
Dokončili jsme s využitím dotace nákladnou rekonstrukci budovy
mateřské školy i rekonstrukci dílen
u základní školy, v místní části Martinice jsme zprovoznili nové sportovní hřiště, ve Stříteži stavíme vodovodní přivaděč a novou čističku,
máme také letos nově opravenou
silnici do Zahrádčic. V rámci našich
finančních možností se snažíme být
aktivní v mnoha různých oblastech,
od kultury přes sport a občanskou
vybavenost až po výstavbu.

Na jakou akci byste pozval návštěvníky do Dolních Kralovic?

Představení obce na území MAS
www.masblanik.cz
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V listopadu tu budeme mít divadelní představení místního ochotnického souboru. V plánu jsou tři
představení a už jsou skoro vyprodána, takže určitě je potřeba si rezervovat vstupenky včas, protože
zájem je veliký. Aktuálně připravujeme program Halloweenu na
zámečku, který obec vlastní. První
ročník byl velmi vydařený a báli se
i dospělí.

Za jakým účelem koupila obec
zámeček?

Zámeček je před rekonstrukcí,
teď ho využíváme jako skladovací
prostory pro potřeby obce, ale výhledově bychom ho samozřejmě
chtěli využít lépe a důstojněji, jen
pro nákladnou rekonstrukci nemáme nyní vlastní prostředky. Rádi
bychom využili k doplnění zdrojů
financování rekonstrukce i nějaký
vhodný dotační titul, který snad
bude budoucnu vypsán. Plánů
k využití zámečku máme několik,
zatím jsme se ale k žádnému závazně nepřiklonili.

Kdyby teď obec dostala volných
10 milionů korun do svého rozpočtu navíc, na co byste je použili?
Velmi nás pálí otázka kvality vodovodní sítě, tedy vodovodních řadů
a přivaděče, které jsme převzali od
bývalého vlastníka a které akutně
potřebují rekonstrukci. Nejspíše
bychom tedy těch 10 milionů korun uložili do fondu zřízeného za
účelem budoucí obnovy a rekonstrukce vodovodu. ◆

Novinky z území MAS

V okolí vodní nádrže Švihov se po 50
letech bude opět moct stavět
Po padesáti letech se bude znovu
moct stavět v okolí vodárenské
nádrže Želivka – Švihov. Přísná omezení padají díky novému
opatření obecné povahy, které
vydal Krajský úřad Středočeského kraje. Lidé budou smět v okolí
největší zásobárny pitné vody v
Evropě budovat rodinné domy,
a obce občanskou vybavenost
a infrastrukturu. Středočeský
kraj totiž povolil výstavbu v 2.
ochranném pásmu nádrže. Zrušení padesát let trvajícího omezení navrhlo kraji Povodí Vltavy.
Vodní dílo Želivka – Švihov je na
řece Želivce a jedná se o největší
přehradu v Česku. Pitnou vodou zásobuje Prahu, část Středočeského
kraje a část Vysočiny. Od počátku
70. let platí v okolí přehrady přísná
stavební uzávěra.
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„Podle nové vyhlášky by rodinné domy, drobné řemeslné dílny nebo součásti technické infrastruktury obcí měly
jít stavět i v okolí nádrže. Starostové dotčených obcí si od
toho slibují, že by se lidé mohli začít vracet do míst, která
kvůli přísným pravidlům před lety opustili.“
Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vodni-nadrz-zelivka-stavba-vyhlaska_2112042200_pat

Změnu pravidel nastavených už
v roce 1972 iniciovalo samo Povodí
Vltavy, tedy správce vodního díla.
Podle generálního ředitele Petra
Kubaly by se to v žádném případě nemělo dotknout kvality pitné
vody. „Za tu dobu došlo k výraznému posunu a vzhledem k tomu, že
došlo k vybudování mnoha čistíren
odpadních vod, tak tím základním
zdrojem znečištění v současné

www.masblanik.cz

době nejsou tyto bodové zdroje.“
Dopady každé jednotlivé stavby
na vodní zdroj bude posuzovat kromě stavebního úřadu také Povodí
Vltavy a příslušný vodoprávní úřad.
Nová vyhláška bude platit od
poloviny prosince 2021 a je k nalezení na webových stránkách
Středočeského kraje: https://www.
kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-opvz2021.

NEWSLETTER MAS Blaník 3/2021

Tipy pro obce
www.sovz.cz

Jak na odpovědné zadávání zakázek?
Od 1.1.2021 mají všichni zadavetelé veřejných zakázek povinnost zadávat zakázky tak, aby
zohlednili související sociální a
environmentální dopady. Co to
znamená?
Že zadavatelé by při nákupu
produktů, služeb a stavebních prací
neměli hledět jen na ekonomickou
výhodnost nabídek, ale že by měli
zvážit možnosti, jak za veřejné peníze zároveň vytvořit prospěch pro
společnost a ekonomiku a minimalizovat negativní dopady na životní
prostředí. Institut odpovědného
veřejného zadávání pod MPSV se
snaží zadavatelům pomáhat tyto
principy uplatnit v praxi.
Na webech sovz.cz a institut.
sovz.cz jsou k dispozici příklady
dobré praxe, online semináře a
rozbory, ukazující oblasti vhodné
pro uplatnění sociálních a environmentálních kritérií při zadávání
zakázek.

Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat
plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce
znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy,
omezení uhlíkové stopy apod.?
Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení
množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či
zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky?
V Platformě odpovědného veřejného zadávání jsou nyní sdruženy vedle mnohých měst a krajů
také vysoké školy, dopravní podniky a například Česká televize a
vyměňují si v této oblasti cenné
zkušenosti.
Obce, školy, knihovny, domovy důchodců a další zadavatelé i v
našem regionu by se nyní měli při
plánování zakázky vždy ptát, zda
mohou zadáním zakázky podpořit:

Milostivé léto
Akce Milostivé léto vyhlášená státem umožní komukoliv zbavit se
vysokých exekučních poplatků,
sankcí a úroků, které navýšily původní dluh a komplikují tak jeho
splácení. Stačí, když bude zaplacen
původní dluh a poplatek 908 korun. Akce končí již 28. ledna 2022!
Pokud víte o někom, komu by
institut Milostivého léta pomohl
z jeho dluhové pasti, předejte mu

- zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce,
- důstojné pracovní podmínky,
- účast sociálních podniků,
- etické nakupování,
- ekologicky šetrná řešení,
- férové podmínky v dodavatelském řetězci, a další sociální, environmentální nebo inovativní přístupy. Jistě, znamená to věnovat
zadání zakázky ještě více času, ale
zrovna tady se nám to vrátí.

www.milostiveleto.cz

informace, oslovte ho napřímo, ať
Milostivé léto pomůže co největšímu počtu lidí. Tato akce se nebude
opakovat.
Akce se týká dluhů v exekuci
vůči všem veřejnoprávním věřitelům, tedy státu, samosprávným
celkům či jimi vlastněným organizacím a firmám – typicky jde o jízdu načerno, nedoplatky za nájmy v
obecním bytě, nedoplatky za ener-

www.masblanik.cz

gie u některých firem, nezaplacené
regulační poplatky u lékaře, dluhy
vůči zdravotním pojišťovnám, dlužné poplatky vůči obci ad. K Milostivému létu se dobrovolně připojují
další společnosti, zejména banky,
které ale často mají jiné své specifické podmínky.
Zájemci mohou využít i informační linku Člověka v tísni – 770
600 800. ◆
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Aktuální dotace
Středočeského kraje
Středočeský Fond podpory cestovního ruchu

Finance jsou vyhrazeny na rozvoj turistických informačních center či pořádání významných akcí na podporu cestovního ruchu v kraji. Více ZDE

Fond kultury a obnovy památek
Fond je zaměřen například na rozvoj knihoven, podporu obnovy
památek nebo podpory kultury ve Středočeském kraji. Více ZDE

Fond sportu a volného času
Fond je zaměřen na podporu organizovaných sportovních a
volnočasových aktivit. Více ZDE

Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Fond je vyhrazený primárně pro obce, které jsou zřizovateli jednotek sboru dobrovolných hasičů. Cílem fondu je financování zabezpečení plošného
pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Více ZDE

Fond životního prostředí a zemědělství
Fond je primárně zaměřen na výstavbu a zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury a vodních děl. Primárními žadateli jsou obce do 2000 obyvatel
nebo jejich spolky. Více ZDE

9.12.2021 - 3.1.2022
Žadatelé: TIC, obce, fyzické a
právnické osoby

9.12.2021 - 3.1.2022
Žadatelé:
Obce, fyzické a právnické osoby

12.1. - 27.1.2022
Žadatelé: Obce a jejich svazky,
fyzické a právnické osoby

12.1. - 27.1.2022

Žadatelé:
Obce zřizující SDH

12.1. - 27.1.2022

Žadatelé:
Obce a svazky obcí

ZÁJEMCI O KOTLÍKOVOU DOTACI, HLASTE SE!

Středočeský kraj stále zjišťuje zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Připomínáme, že na výměnu
kotlů mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. 9. 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu, a možnou sankci odvrátí jen žádost o dotaci. Na zájem potencionálních
žadatelů je vázána budoucí alokace výzvy, platí tedy, že pokud se přihlásí více zájemců, kraj dostane více
peněz. Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním DOTAZNÍKU, který není závaznou žádostí
o kotlíkovou dotaci. Podrobnější informace jsou zveřejněny ZDE.
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Aktuální dotace SFŽP

12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších
pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu
energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie. Více ZDE

11/2021: Odstranění černých skládek
Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu
odloženého mimo místa k tomu určená. Více ZDE

10/2021: Hospodaření s vodou v obcích
Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se
srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových
opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Více ZDE

7/2021: Domovní čistírny odpadních vod
Pro obce je připraveno 300 milionů korun z evropských fondů na zlepšení
čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z
technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke
stokové síti zakončené ČOV. Více ZDE

4/2021: Výsadba stromů
Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti.
Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k
vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Více ZDE

www.masblanik.cz

1.12.2021 - 30.9.2022

Žadatelé: obce, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace, školy,
NNO, církve ad.

1.12.2021 - 30.6.2022
Žadatelé:
Obce s rozšířenou působností

12.1.2022 - 31.8.2022
Žadatelé: obce, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace, školy,
NNO, církve ad.

1.11.2021 - 31.12.2023

Žadatelé:
Obce

2.8.2021 - 31.12.2023
Žadatelé:
Subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s
výjimkou politických stran a hnutí
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Kancelář MAS Blaník

Adresa: Palackého náměstí 65, 258 01 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. 703 355 807, 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, MAP III

tel.: 603 462 529, e-mail: anna.dufkova@masblanik.cz

Zas
se u tavte
pro
bra nás
pro
t
jek svůj
zám tový
ěr

Bc. Monika Hlaváčková, dotační poradenství, administrativa
tel.: 735 046 027, 724 826 590, e-mail: monika.hlavackova@masblanik.cz

Vydává MAS Blaník, z. s. Adresa: Palackého nám. 65, Vlašim 258 01, www.masblanik.cz. Redakce Newsletteru: kancelář MAS Blaník,
e-mail: kancelar@masblanik.cz, tel. 703 355 807
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.
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