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Číslo 1/2017

Slovo úvodem
Rád bych se s Vámi hned na začátku tohoto zpravodaje podělil o
zprávu, na kterou jsme všichni čekali několik let. Dovolte mi, abych
Vám oznámil, že MAS Radbuze, jako třetí místní akční skupině
v Plzeňském kraji, byla dne 2. 3. 2017 schválena Strategie od všech tří
řídících orgánu a to bez výhrad.
Znamená to, že již nic nebrání tomu, abychom připravili dotační výzvy
a pokusili se v našem území rozdělit alokovanou částku více než 93
miliónů korun na Vaše projekty. Rád bych tímto poděkoval především
paní Andree Kubernátové, která tento projekt před více než šesti lety
začala přivádět k životu. Oslovovala nás, starosty měst a obcí, aby
tomuto projektu důvěřovali a svěřili své území právě nově vznikající
MAS. Hledala a získávala členy z řad neveřejného a podnikatelského
sektoru. Následně naši místní akční skupinu vedla jako její
předsedkyně obdobím, které bylo pro novou, nepodpořenou MAS
velice těžké a obtížné. Vytrvala ve svém úsilí a i v dnešní době pomáhá jako členka Výkonné rady
s realizací záměru, pro který místní akční skupinu zakládala, tj. přinést do území pro nás všechny
finance, které pomohou zlepšovat infrastrukturu, zajišťovat sociální služby, podpořit spolkový život
a také umožní podnikatelskému sektoru například rozšiřovat své služby či produkovat zajímavé
výrobky. Veliký dík patří i Vám všem členům, starostům, sponzorům a příznivcům MAS, že jste
vydrželi a důvěřovali po celou dobu tomuto projektu. A samozřejmě v neposlední řadě patří dík
zaměstnancům a spolupracovníkům MAS, kteří svou prací dotáhli Strategii až k jejímu schválení.
Končí tímto etapa příprav, začíná nová etapa - realizace. Jak by se mohlo zdát, vše je za námi a teď
už to bude hračka, ale není tomu tak. Čeká nás ještě dlouhá a pracná cesta, než se začnou proplácet
první úspěšné projekty v našem území. Proto bych teď rád apeloval na členy MAS, aby byli i nadále
aktivní, sledovali pozvánky na akce MAS, studovali zasílané materiály a hlavně se účastnili akcí MAS
Radbuza pořádaných. Nejdůležitějším privilegiem a právem člena MAS je účastnit se jednání Valné
hromady jako nejvyššího orgánu. Je to ale samozřejmě i závazek vůči celému území, protože svou
neúčastí na zasedání mohou způsobit, že Valná hromada nebude usnášeníschopná a tudíž nebude
například možno schválit pravidla výzev a byť jsou finance připravené, nebudeme moct výzvy vyhlásit
a začít podporovat projekty jednotlivých žadatelů.
Pevně věřím, že taková situace nenastane, že všichni členové si uvědomují svou důležitost v tomto
procesu a i nadále se budou aktivně podílet na chodu naší MAS a její činnosti v území.
Všem Vám ještě jednou děkuji, přeji krásné jaro a všechny Vás zvu na Den otevřených dveří
ku příležitosti šestiletého výročí založení MAS Radbuza. Pozvánku, stejně tak jako mnoho dalších
důležitých informací, najdete ve zpravodaji.
Honza Bostl – předseda MAS Radbuza

Valná hromada

Termín nejbližší Valné hromady MAS Radbuza, z.s. je
stanoven na čtvrtek 27. dubna 2017 od 16.00 v zasedací
síni MěÚ Stod, nám. ČSA 294 ve Stodě.
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Pozvánka na den otevřených dveří
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Místní akční plány ve vzdělávání
na Stodsku a Nýřansku
Proces tvorby místních akčních plánů na územích
SO ORP Stod a Nýřany stále pokračuje dle
předpokládaného harmonogramu. Aktuálně byla
v rámci povinných výstupů vytvořena a na MŠMT
předána první verze analytické části MAP, kde jsou
zpracovány, zohledněny a analyzovány dosavadní
zjištěné informace (k nahlédnutí na www.masradbuza.cz). Zároveň – dle zjištěných potřeb a
požadavků v území - probíhají první praktické
výstupy v terénu v podobě seminářů pro pedagogy
z mateřských škol na téma „Jak si poradit
v emočně náročných situacích“. Seminář byl
poprvé vyzkoušen v dobřanské MŠ, kde proběhl na
obou pracovištích. Kolektiv učitelek a asistentek si
pod vedením lektorky Ing. Syrovátkové, která jim
„ušila“ seminář přímo na míru, vyzkoušel modelové
situace.

Kapacita jednoho semináře je 6 – 12 účastníků

Účastnice semináře nahlížely na problém z různých
úhlů pohledu a pracovaly v menších i větších
skupinkách různými komunikačními technikami ve
dvou devadesátiminutových blocích. Dle reakcí a
zpětných vazeb se seminář setkal s úspěchem, byl
přínosem pro další práci i do osobního života a dané
téma bylo dobře a srozumitelně uchopené. Další
semináře jsou aktuálně připravené pro mateřské
školy v Třemošné, Vejprnicích a Stodě.
Oba projekty místních akčních plánů jsou podpořeny
z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj,
vzdělávání.

Účastnice semináře při jedné z modelových situací

V území se nám „zazelenalo“
Národní síť MAS ČR průběžně každý týden
aktualizuje stav hodnocení MASek v celé ČR. Pro
vizualizaci pak používá barevnou mapku České
republiky. A naše území se konečně „zazelenalo“.
Zelená barva totiž zobrazuje MASky, kterým byla
schválena jejich Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje. Z 9 MAS v Plzeňském kraji jsme
třetí, v celé ČR ze 180 MASek jsme v pořadí 56.
MASkou, které byla Strategie schválena. Naše
Strategie byla bez jednoho týdne hodnocena přesně
rok – 9. 3. 2016 jsme ji podávali k hodnocení řídícím
orgánům. V tuto chvíli tak kancelář MAS dokončuje
přípravu všech nezbytných dokumentů potřebných
pro to, abychom mohli začít vyhlašovat jednotlivé
výzvy.
Hlavním komunikačním prostředkem směrem k
žadatelům budou naše webové stránky. Aby byly
uživatelsky přívětivé a všichni na nich našli
informace, které hledají, prochází v současné době
kompletní přestavbou. Vše připravujeme tak, aby
první výzvy byly oznámeny již na zcela nových
stránkách.

Sledujte proto průběžně naše webové stránky, na
kterých již brzy zveřejníme informace k prvním
výzvám.
Vyhlašování
bude
probíhat
přes
Monitorovací systém (MS2014+) respektive portál
farmáře (v závislosti na operačním programu).

Stav hodnocení SCLLD k 2. březnu 2017, zdroj NS MAS ČR
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Slavnosti slunovratu v Chotěšově a Kozolupech
Slavnosti slunovratu se v letošním roce uskuteční ve dvou termínech – v sobotu 17. června na již tradičním místě
v prostorách chotěšovského kláštera a po čtrnácti dnech, 1. července, se druhá Slavnost slunovratu premiérově
odehraje v Kozolupech. Důvodem letošního rozdělení akce bylo oslovení většího počtu lidí na širším zájmovém
území Místní akční skupiny Radbuza.
Akce má za cíl podpořit především lokální výrobce a producenty, umožnit jim prezentaci a zviditelnění jejich
výrobků či nabídky služeb. Zastoupeny budou jak různé rukodělné výrobky, tak výroba potravinářská. Hlavní
program akce sestává z několika hudebních vystoupení a řemeslného jarmarku, zajištěn bude též doprovodný
program pro děti v podobě skákadel, malování na obličej a vystoupení kouzelníka. Hudební produkci zajistí
v Chotěšově Hudba na klíč, KántryBend a Olympic revival a v Kozolupech se můžete těšit na stejné složení kromě
KántryBendu, kterého nahradí Michal Tučný revival. Při Slavnostech slunovratu v prostorách chotěšovského
kláštera bude také možnost absolvovat prohlídku konventu a barokního podzemí, které - stejně jako loni - zaštítí
Spolek Klášter Chotěšov. Začátek obou akcí je naplánován na 14.00 hodin.
Neméně důležitým cílem akce je pak prezentace samotné Místní akční skupiny Radbuza, jejího bavorského
partnera a partnerských mikroregionů - Mikroregionu Radbuza a Mikroregionu Touškovsko.
V rámci Česko-bavorské spolupráce dojde k výměně zkušeností mezi lokálními producenty, k jejich vzájemné
prezentaci a rovněž k navázání nových kontaktů.

I letos se budou na akci prezentovat lokální řemeslníci

Zaplníme opět společně hlediště?

Připomínáme – blíží se uzávěrka GDP !!!

Grantový dotační program MAS Radbuza na rok 2017
I pro rok 2017 je připraven Grantový dotační program určený na podporu drobných kulturních a společenských
akcí realizovaných na našem území. Oproti předešlým rokům má letošní ročník drobné změny, které byly
schváleny na jednání Valné hromady dne 24. listopadu 2016. Jedna z nich se týká způsobilých žadatelů,
kterými jsou nadále pouze žadatelé s IČO. Další velmi příjemná změna je ta, že se celková alokovaná částka
pro tento program zvyšuje z předchozích 50 000 Kč na 100 000 Kč! Takže máte-li projekt, který byste rádi
realizovali s pomocí GDP, neváhejte a
• na http://www.mas-radbuza.cz/dotace-mas/grantovy-dotacni-program/ si prostudujte podrobná pravidla
• vyplňte žádost na předepsaný formulář (k dispozici na webových stránkách či v kanceláři MAS Radbuza, nám.
ČSA 24, Stod)
• žádost zašlete poštou v obálce označené v levém horním rohu heslem „GRANTOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM
2017“ na adresu MAS Radbuza, z.s, Sokolská 566, 331 01 Stod. Řádně vyplněné žádosti o dotaci včetně příloh
se podávají od 02.01.2017 a nejdéle do 31.3.2017 do 23:59 hodin.Určující je datum a čas podání.
V případě, že byste potřebovali zkonzultovat Váš záměr, kontaktujte nás na emailu info@mas-radbuza.cz.
V předešlých letech jsme podpořili mnoho zajímavých projektů, přidáte letos ten Váš?
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Další ročník animačního soustředění
Stejně tak jako v předešlých třech letech, i pro letošní prázdniny chystáme ve spolupráci s Animánií letní
animační soustředění pro děti. Akce proběhne formou příměstského tábora s tématem westernu, kdy na děti
v prvních dvou dnech čekají různé hry a další aktivity k danému tématu, podniknou zajímavý výlet a zároveň
průběžně budou „sbírat“ nápady a náměty, které využijí pro tvorbu animovaného filmu. Vlastní animační část
se spustí ve středu, kdy se k nám přidají lektoři z Animánie. Pod jejich vedením si děti připraví a vytvoří film,
který společně na konci týdne představí svým rodičům a kamarádům při závěrečné páteční prezentaci.
Z minulých ročníků máme zkušenost, že filmy bývají velmi povedené a dokonce jsme za jeden z nich získali
ocenění poroty na festivalu Animánie (čestné uznání jste mohli vidět v minulém čísle zpravodaje). Animační
soustředění je určeno dětem napříč téměř celou základní školou, tedy od osmi (po dohodě možno i od šesti)
do patnácti let a proběhne ve dvou termínech. V Dobřanech, kde poběží již čtvrtý ročník, to bude tentokráte
v termínu 24. až 28. července a v Kozolupech, kde budeme letos poprvé (loni v Městě Touškově), se potkáme
na samý konec prázdnin v termínu 28. července až 1. září 2017 (nový školní rok začíná v pondělí 4. září).
Kapacita každého soustředění je 20 dětí a hlásit se je možné již nyní na základě níže uvedené přihlášky.

Ze semnáře MŠMT v Praze

Místní akční plány ve vzdělávání na Stodsku a Nýřansku

Zpravodaj vydává MAS Radbuza, z.s., info@mas-radbuza.cz, sídlo: Sokolská 566, 333 01 Stod, kancelář: nám. ČSA 24, Stod
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