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Život v kraji

Stránky MAS Říčansko připravuje Ludmila Třeštíková

kontakty
MÍstnÍ akČnÍ skupina ŘÍČansko
Olivova 224/82, 251 01 Říčany
tel: 323 606 881, 
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu

evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. evropa investuje do venkovských oblastí

projekt je FinancovÁn evropskou uniÍ,
evropskýM FondeM pro rozvoj venkova 
v rÁMci osy iv. leader, proGraMu 
rozvoje venkova České republiky

Velikonoční zamyšlení
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Kde peníze z MAS pomáhají

Říčansko – pohádkový Ladův kraj a okolí

MAS Říčansko vyhlásila v letech 2008 
– 2014 celkem 12 výzev, ve kterých rozda-
la  47.708.348,- korun. Rukama pracovnic 
MAS prošlo celkem 205 projektů, které byly 
do výzev podány.  Dotaci z nich fakticky 
získalo 98 projektů, 12 žadatelů z nějakého 
důvodu od přiklepnuté dotace odstoupilo  
a 95 projektů bylo neúspěšných. 

Častěji uspěly s žádostmi v MAS obce  
a jejich příspěvkové organizace (školy, mu-
zea a kulturní domy), celkem získaly 67%  
ze všech alokací.  Do soukromého sektoru, 
tedy k neziskovým organizacím a soukro-
mým podnikatelům, šla pouze třetina financí.

Projekty z MASkových peněz se re-
alizovaly nebo ještě realizují v celkem  
24 obcích říčanska. Z celkem 39 obcí, kte-

■  Zastupitelstvo obce Zvánovice odsouhla-
silo územní působnost MAS Říčansko o.p.s.  
na svém území. Obec se tak stala 39. obcí v re-
gionu říčanska, která bude moci čerpat přes 
MAS dotace a informace v letech 2014 - 2020. 
■  Pracovnice kanceláře MAS se zapojily  
do projektu Meziobecní spolupráce Svazu měst 
a obcí ČR. Od ledna 2014 do června 2015 půso-
bí na pozicích pracovnic pro analýzy a strategie 
v rámci projektového týmu kanceláře starosty 
města Říčany.
■  Na SZIF byly registrovány poslední čtyři vy-
brané projekty z finanční podpory období 2007 
– 2013, z výzvy MAS Říčansko. Stále probíha-
jí kontroly dokončených projektů – za poslední 
měsíc podaly žádosti o proplacení obec Miro-
šovice, ZŠ Mnichovice, obec Klokočná, měs-
to Říčany. Proběhly kontroly na místě v obci 
Křenice, o.s. Pares Mnichovice, obci Struhařov, 
SK Slunéčko o.s.  Platba pak byla schválena  
u projektů Openplace s.r.o., SKC Ondřejov, 
města Říčany s projektem Pacov a ZŠ Říčany 
Bezručova.
■  V MAS Říčansko proběhla finanční kontro-
la SZIF za rok 2013. MAS také prošla úspěšně 
auditem. Výrok auditora a výroční zpráva bude 
zveřejněna na webových stránkách www.mas.
ricansko.eu 

ré patří k MAS, tak peníze putují na víc jak 
61% našeho území. V grafu vidíte, jak která 
obec (resp. obec, spolky, školy a podnikatelé 
z místa) byla ve „sbírání“ dotací úspěšná.   

Zprávy z MASky:

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU
/ NOVOU KOLEGYNI

HPP na dobu určitou, po dobu zástupu 
za mateřskou dovolenou, na pozici 

PROJEKTOVÝ/Á  MANAŽER/KA
Náplň práce: 
administrativa, finanční a projektová kon-
trola, komunikace se žadateli a partnery, 
správa značky, vyhledávání a psaní žádostí 
o dotace, plánování a organizace akcí pro 
veřejnost.
Požadujeme: 
min.SŠ vzdělání, řidičský průkaz,
samostatnost, pečlivost a spolehlivost,
práce na PC (Excel, Word, Outlook, práce 
na Internetu), velkou výhodou je znalost 
dotačního prostředí a zájem o dění na 
říčansku. 
Nabízíme: 
práci, která má smysl a výsledky
příjemné pracovní prostředí 
odpovídající platové ohodnocení  
nástup v červnu 2014.
Životopisy posílejte do konce dubna 
L. Třeštíkové, koordinator@rican-
sko.eu. Výběr proběhne začátkem 
května 2014. 

Areál hradu Zlenice je od roku 1996 ve 
správě Sdružení pro ochranu kulturního 
dědictví – Zlenice. Můžete nám říct, co vše 
se vám za tu dobu povedlo?

Od roku 1996 probíhají v areálu zříceniny 
pravidelné letní pracovní tábory, v rámci kte-
rých se setkává množství dobrovolníků s cílem 
pomoci ve svém volném čase. Za tu dobu bylo 
provedeno několik etap konzervace. Hned z po-
čátku došlo k zajištění čelní hradby jádra hradu, 
včetně první fáze konzervace první brány. Prá-
ce byly prováděny převážně vlastními silami  
a pod dozorem odborníků na památkovou péči. 
Výsledkem je dodnes bíle svítící zdivo, které 
je tichým důkazem neustálého vývoje techno-
logií v památkové péči. Následně byly v letech 
2001 – 2003 staticky zajištěny vrcholové par-
tie vstupní brány a osazena střešní konstrukce 

chránící dochované zdivo před nepříznivými 
vlivy podnebí. 
Co dalšího se ještě povedlo realizovat za 
dobu vaší činnosti?

V roce 2010 byla dokončena obsáhlá „Stu-
die na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny 
Zlenice a jejího přírodního prostředí“, která 
poskytla zevrubný pohled na celý areál památ-
ky včetně kompletního detailního digitálního 
zaměření a následné 3D modelace terénu a do-
chovaného zdiva. Na základě uskutečněných 
průzkumů bylo následně možno přikročit k dal-
ší fázi záchrany areálu hradu. Druhá fáze sta-
tického zajištění brány jádra hradu byla dokon-
čena v roce 2011 ve formě dřevěné vyhlídkové 
plošiny a zpevněna turistická stezka ve svahu 
kolem hradu. O rok později byl proveden  ar-
cheologický průzkum v prostoru JZ zdi „Velké 

věže“, který odhalil 
nebezpečnou destruk-
ci základového zdiva. 
Tato havarijní situace 
byla provizorně řeše-
na základním static-
kým zajištěním paty 
věže, které se mohlo 
uskutečnit mimo jiné 
i díky velké podpo-
ře veřejnosti, kdy se 
podařilo mezi dobro-
volnými dárci vybrat 
téměř 60 000 Kč. Tato 
částka spolu s přispě-
ním obce Senohraby, 
Nadace Českých Pa-
mátek a Sdružení Zle-

nice postačila na pokrytí celkových nákladů!  
V průběhu roku 2013 byl zahájen projekt I. eta-
py konzervace „Velké věže“, v rámci kterého 
byla staticky zabezpečena její havarijní situace 
a zakonzervovány dochované interiérové omít-
ky. V tomto roce bude realizována již více než 
desetiletí připravovaná stavba lávky do jádra 
hradu, což je spolu s konzervací věže velký 
milník v záchraně a bezpečnějším zpřístupnění 
této pro tento region tak symbolické památky.

Jaká je budoucnost zříceniny Hláska u Senohrab?!
hrad zlenice, pro mnohé známý jako hláska u senohrab, má 
letos jedno významné, i když nikoliv veselé, jubileum – 550 let od 
svého zániku. rok 1464 je historie vzdálená a opředená mlhou 
nejasností. na dění kolem malebné zříceniny hradu, známé 
například z obrázků josefa lady, jsme se zeptali vladimíra 
havelky, předsedy sdružení zlenice.

Podpořte záchranu hradu Zlenice
podpořte drobným finančním darem 
co nejrychlejší zahájení oprav havarijní 
situace koruny zdiva. 
svůj dar zašlete na číslo účtu: 
2900508079/2010,
variabilní symbol: 201401. do zprávy 
pro příjemce uveďte heslo „palác“, své 
jméno a kontakt na vás. ke konci roku 
budou všichni, kdo na sebe zanechají 
kontakt, informováni o průběhu a finan-
cování této akce. 
Více informací na www.zlenice.cz.

Vždycky se mne hodně dotkne, když 
si někdo bere život: Tím spíše, když je to  
v neděli ráno. Ta neděle má při takových 
řešeních jistou obvyklost pro svůj prázdný 
smutek. Připadám si pak, že jsem jinde, než 
bych měl být. Samozřejmě, že jsem běžně 
na cestě do Kolovrat k Boudům, kde sla-
víme neděli. Je to jako ten známý a vtipný 
anglický piktogram se šesti okénky: Můj za-
městnavatel si myslí, že dělám; moji rodiče 
si myslí, že dělám… A závěrečné okénko 
představuje, co skutečně dělám. 

Velikonoční neděle ráno nás probudí jása-
vě - Vstal z mrtvých! A většina lidí přemýšlí 
o modravém přísvitu zázraku, jiní o velkém 
podvodu a další něco jiného. Já v Kristově 

návratu vidím především novou kvalitu života. 
A všímám si, že se mi celý zbytek Bible snaží 
připomenout, že jde o vzkříšenost života pře-
devším tady, na matičce Zemi. O to jde přede-
vším! O to, co doprovázím se slovy: „Tak to je 
na mne moc, to i kdybych se zabil!”. A vždy 
je za tím nějaká velká výzva zvládnout těžkou 
situaci. Třeba život s nemocí, postižením, ale 
i s větším objemem pochopení pro nemocné-
ho člověka. Říkají mi občas partneři v man-
želství, že život s tím druhým je na zabití. A 
já jim někdy dobře rozumím. A mohl bych po-
pisovat další situace života, kdy by bylo skoro 
lepší nežít. Jestli moje křesťanství k něčemu je  
a jestli velikonoční neděle nelhala, pak to vždyc-
ky musí jít, opakuji sám sobě. Pak se vždycky 

musí najít slavný způsob, jak to zvládnout! 
Věřím! Vstal z mrtvých! A k tomu pak patří  
i to, co se ani do piktogramu představ  
o vzkříšení většinou nevejde - všichni vsta-
neme a vydáme účty svého života. Konec 
nikdy není totiž úplným koncem. Ale neboj-
te! Kristus je vzkříšen! A s ním každý, kdo 
uvěří, že to platí už dnes!

Zvu na skvělé možnosti Na Fialce,  
v dubnových pátcích v 19:00. Ty první dva 
máme skvělé hosty: 4. dubna P. Karel Mar-
tin Satoria (Na hranici posvátna) a 11. dubna  
Dr. Tomáš Kraus: (Historie a dnešek Židů  
v Čechách a na Moravě).

Daniel Kvasnička, farář
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