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NA ÚVOD

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

po delší odmlce se hlásím jako předseda MAS Radbuza o slovo úvodem. Nechci se tentokrát
rozepisovat o tom, co MAS dělá, co se povedlo, co je před námi, protože to koneckonců
v daleko detailnějším formátu naleznete v tomto zpravodaji, nebo na www stránkách.
Tentokrát bych se chtěl dotknout tématu členství v MAS Radbuza. Jak jistě víte, svou činností
pokrýváme poměrně velké území 38 obcí na západ od Plzně, celkem více jak 44 tisíc
obyvatel na našem území. Členů jsme k poslednímu jednání Valné hromady měli 34, z toho
14 z veřejného sektoru a 20 z neveřejného.

Jsou to úctyhodná čísla, nicméně to, co mě trápí, je účast našich členů na Valných
hromadách. Schází se v podstatě stále ti samí členové, za což jim patří veliký dík, zbytek však
buďto předává plné moci nebo se z účasti omlouvá. Bohužel většina těch, co nemají v plánu
dorazit, se omlouvá až po tom, co jim z kanceláře MAS zavolají a přeptají se, zda vůbec na
naší valnou hromadu přijdou, takže se vlastně sami od sebe ani neomluví. Pak se stává, že
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na setkání Valné hromady přijde méně jak polovina členů a někdo má třeba i tři nebo čtyři plné moci, aby schůze vůbec byla
usnášeníschopná.

Na poslední Valné hromadě jsem požádal přítomné členy, aby pověřili výkonnou radu řešením této situace. Vyzývám proto
všechny členy, kteří své členství drží pouze z formálních důvodů a o chod a fungování MAS neprojevují velký zájem, aby
přehodnotili své členství a pokud možno svou nečinností a neúčastí nebrzdili fungování MAS Radbuza z pozice nejvyššího orgánu,
tj. Valné hromady a případně své členství ukončili.

Protože se tento zpravodaj nedostává do rukou pouze členům, ale i všem partnerům v našem území, některým organizacím,
spolkům, školám apod., vyzývám tedy nečleny, v případě, že by měli zájem podílet se na činnosti MAS, být v některých orgánech
MAS Radbuza jako jsou Výkonná rada, Dozorčí rada nebo Výběrová komise, aby se spojili s kanceláří MAS, kde dostanou veškeré
informace o tom, jak se stát platným a fungujícím členem (podrobné kontakty naleznete níže pod odkazem na naše webové
stránky).

Rád bych Vás upozornil, že příští Valná hromada, kterou plánujeme na začátek podzimu bude volební, proto je velice
důležité, aby se členská základna sešla, byla schopna usnášení a zvolila nové vedení MAS Radbuza, popřípadě potvrdila stávající
členy orgánů MAS, kteří i nadále budou chtít být zvoleni do svých funkcí.

Přeji Vám všem mnoho krásných slunečných jarních dnů.

Ing. Jan Bostl, předseda MAS Radbuza

MAS RADBUZA

MAS RADBUZA
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https://www.mas-radbuza.cz/
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GRANTOVÝ PROGRAM

Stejně jako v předchozích letech, byl i letos vyhlášen Grantový program MAS Radbuza. I pro letošní rok zůstala celková
alokace na tento program ve výši 100 tisíc korun a žadatelé z území mohou žádat o finanční příspěvek až do výše 10 tisíc korun
na pořádání jejich kulturní, sportovní či společenské akce.

Pravidla oproti loňským doznala jen drobných úprav, stejně jako formuláře žádosti a závěrečné zprávy (vyúčtování), kde
došlo především ke zjednodušení pro žadatele s ohledem na vykazované výdaje projektu. V žádosti a následně ve vyúčtování je
tak nyní třeba uvádět pouze způsobilé výdaje projektu. Žádáme žadatele, aby nezpůsobilé výdaje neuváděli v žádosti o finanční
příspěvek. Připomínáme rovněž, že častý nedostatkem z předchozích let je nedostatečné zajištění publicity a propagace MAS,
proto mějte toto na zřeteli během realizace a následného vyúčtování podpořených projektů.

Pravidla Grantového programu jsou zveřejněna na webových stránkách MAS Radbuza a žádosti je možné zasílat poštou
(doporučujeme doporučeným dopisem) nejpozději do 15. 4. 2019 na adresu nám. ČSA 24, 333 01 Stod. V horním levém rohu
nezapomeňte obálku označit nápisem Grantový program 2019.

PŘIPRAVUJEME

GRANTOVÝ PROGRAM 2019
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I když to tak zatím moc nevypadá a za okny se spíš prohání vítr, pomalu
a nenápadně se blíží doba letních jarmarků a festivalů. V kanceláři již nějakou
dobu dáváme hlavy dohromady a chystáme pro Vás již tradiční Slavnosti
slunovratu, které budou letos provoněné bylinkami a protkané krásně
pohodovou atmosférou.

Hlavním bodem programu v chotěšovském klášteře bude hudební
vystoupení české folkové zpěvačky Věry Martinové. To však není vše. Postaráme
se nejen o Vaše kulturní vyžití, ale také o kreativní i sportovní duše malých
návštěvníků. Dámy bylinkářky budou moci navštívit praktický workshop vedený
paní Janou Vlkovou, autorkou série knih Kytky k jídlu. Jako každoročně pro vás
budou připraveny prohlídky konventu. Malý i velký hlad zaženete v několika
stáncích s občerstvením.

To jen pro začátek – jak již bylo psáno na začátku, akci stále ladíme
a pilujeme do těch nejmenších detailů, bližší a aktuální informace se proto
budete průběžně dozvídat na našem facebooku.

Slavnosti  s lunovratu v Chotěšově 2018

SLAVNOSTI SLUNOVRATU 2019

KULTURNÍ AKCE MAS

JAK SE ZDOBÍ KRASLICE – 8. 4. 2019
Ve spolupráci s o.p.s. Úhlava, jímž jsme partnerem v rámci projektu Udržitelný venkov v česko-

bavorském příhraničí, bychom Vás chtěli všechny srdečně pozvat na kurz zdobení velikonočních kraslic, kde
se pod vedením zkušené lektorky naučíte několik tradičních technik. Kapacita kurzu je omezena,
s přihlášením proto neváhejte na níže uvedených kontaktech.

Kdy: 8. 4. 2019, 13:30 – 15:30
Kde: Café Stará škola, Vejprnice
Kontakt pro přihlášení: 
harnova@uhlava.cz, 724 834 015
Bližší info: facebookové stránky 
projektu

https://www.mas-radbuza.cz/dotace-mas/grantovy-program/
https://www.facebook.com/MAS-Radbuza-256989398017010/
mailto:harnova@uhlava.cz
https://www.facebook.com/uhlavaops/photos/gm.345764916145731/2164878710263203/?type=3&theater
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PROJEKT DESKOVÉ HRY DO ŠKOL

PRACOVNÍ SKUPINA PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST

V minulém čísle jste se mohli dočíst o plánovaném zřízení
tzv. Půjčovny deskových her. Celou dobu vše pečlivě ladíme,
komunikujeme s potenciálními účastníky, zjišťujeme jejich potřeby
a dáváme dohromady finální verzi projektu, který vykrystalizoval
nikoliv v Půjčovnu v pravém slova smyslu, ale v projekt Deskové hry
do škol. Každá zapojená škola si tak může vybrat z doporučených
deskových her podporujících matematickou gramotnost v celkové
hodnotě 10 000 Kč. V nabídce je například kultovní deskovka
Ubongo ve více variantách nebo také hry Blokus, Kingdomino, IQ
Puzzle a další. Výběr her jsme pečlivě konzultovali s odborníky na
matematickou gramotnost a věříme, že školám budou k užitku.

I lustrační foto

SEMINÁŘ S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU PLZEŇ
PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

V rámci pracovní skupiny Rovné příležitosti chceme
členům nabídnout skutečně přínosné semináře, ze kterých
si toho odnesou více, než jen příjemně strávený čas.
Tématem posledního setkání byl seminář se zástupkyněmi
Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni (dále jen PPP).

Dámy z řad PPP v čele s PhDr. Irenou Příkazskou
v úvodu odpověděly na konkrétní dotazy všech
zúčastněných a poté představily činnost samotné PPP.
Účastníci z řad pedagogů, ředitelů škol a dalších zástupců
školských zařízení v území MAS Radbuza se mimo jiné
dozvěděli, kdy se mohou obracet přímo na PPP ať již při
řešení různých problémů či pouze ve věci konzultací
a s přednášejícími si vyměnili spoustu zajímavých tipů pro
další jednání.

CO SE DĚJE V MAPECH - SHRNUTÍ

V oblasti Místního akčního plánování ve vzdělávání pokračují rozhovory se školami a školskými zařízeními, díky nimž
zjišťujeme aktuální situaci, potřeby a požadavky škol. Ruku v ruce s tím postupně realizujeme aktivity naplánované v Akčním
plánu, který vzešel z požadavků zjištěných v předchozím období MAPů.

Pokračovala setkávání pracovních skupin, které jsou jednou z povinných aktivit projektu. Pracovní skupina Čtenářská
gramotnost diskutovala nad tématem „Kritické myšlení“ a pracovní skupina Rovné příležitosti se sešla se zástupci Pedagogicko-
psychologické poradny (bližší informace v následujícím článku). Sešli jsme se též na 9. setkání Řídicích výborů SO ORP Stod
i SO ORP Nýřany.

V oblasti implementačních aktivit proběhly velmi žádané semináře s Mgr. Bednářovou na diagnostiku dětí předškolního
věku pro pedagogy mateřských škol. Zabrousili jsme též do oblasti školního stravování a ve spolupráci s jídelnou v ZŠ Dobřany
uspořádali seminář „Vedení a řízení školní jídelny“ pro vedoucí školních jídelen a ředitele škol. V realizaci jsou projekty „Den
jinde“ – vzájemné návštěvy školních parlamentů a „Deskové hry do škol“ (o tomto projektu si můžete přečíst více v následujícím
článku). Pro pedagogy základních škol aktuálně připravujeme exkurzi do ScioŠkoly v Praze a též do Tyršovy školy v Plzni na výuku
matematiky Hejného metodou.

V nejbližším období nás ještě čekají setkání ředitelů a ředitelek jak základních, tak mateřských škol, a pomalu se chystáme
i na prázdninovou Letní školu matematické a čtenářské gramotnosti a další semináře…
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REALIZACE SCLLD

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
Jak jsme informovali již v předchozím dílu Zpravodaje, začátkem roku 2019 proběhla 4. výzva PRV. Z podaných projektů je

zřejmé, že žadatelé mají o výzvy v rámci Programu rozvoje venkova stále zájem. V současné chvíli probíhá u přijatých projektů
ze strany kanceláře MAS administrativní kontrola, tj. zda projekty splňují kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí.

U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, bude následně provedeno věcné hodnocení
Výběrovou komisí. Projekty přijaté do Výzvy jsou uvedeny v tabulce níže.

Název projektu Název nebo číslo příslušné Fiche

Investice do zemědělského podniku areál Vstiš 1 – Podpora zemědělského podnikání

Naučné panely na odpočinkových místech 9 – Neproduktivní investice v lesích

Prášková lakovna 3 – Podpora nezemědělského podnikání

Sněžná jáma v Dobřanech 10 – Podpora lesnického podnikání

Odpočinková místa v Dobřanských lesích 9 – Neproduktivní investice v lesích

Balírna hotových výrobků – Truhlářství Toman 3 – Podpora nezemědělského podnikání

POZVÁNKA NA ZUŠ OPEN

18. 5. 2019 - NÝŘANY

V tuto chvíli intenzivně běží přípravy na druhý
ročník ZUŠkování – společný festival pěti základních
uměleckých škol v našem území, který tentokrát
proběhne 18. května 2019 v Nýřanech jako
doprovodná akce ZUŠ Open.

Těšit se můžete na vystoupení žáků
uměleckých škol z Nýřan, Stodu, Holýšova, Dobřan
a Třemošné. Vrcholem festivalu bude společné večerní
vystoupení pěveckých a folklorních souborů všech
zapojených škol.

Pilotní ročník ZUŠ Open se konal v Dobřanech,
kde návštěvníci mohli vidět to nejlepší z toho, co místní
mladí umělci dovedou a sami se aktivně zapojit v rámci
různých kreativních dílen.

Dobřanské ZUŠkování 2018
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ZMĚNA SCLLD FINANČNÍHO PLÁNU IROP A OP Z 

V současné době probíhá až do 5.4.2019 lhůta pro věcné hodnocení přijatých projektů do 6.výzvy MAS Radbuza-IROP-
Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (II.), 8. MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (II.)
a 9. výzvy MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (II.), které
provádí Výběrová komise.

Jelikož mandát Výběrové komise je jednoletý, bylo nutné, aby ještě před samotným hodnocením proběhla na Valné
hromadě 26.2.2019 volba nové Výběrové komise. Věcné hodnocení projektů podaných do výzev IROP tak bude hodnotit
Výběrová komise již v novém složení:

Ing. Jan Nevečeřal (předseda)
Mgr. Jan Opl (obec Tlučná)
Miloslav Matoušek (obec Úherce)
Miroslava Šusová (Český svaz ochránců památek)
Ing. Lenka Mičová

Termíny jednání pro provedení věcného hodnocení jsou stanoveny na 25.3.2018 a 27.3.2019 vždy od 17 hodin v kanceláři
MAS Radbuza. Projekty, které uspějí ve věcném hodnocení, budou následně předány kanceláří MAS k Závěrečnému ověření
způsobilosti, které provádí řídicí orgán.

Na konci února 2019 jsme podali Žádost o změnu SCLLD, která se týkala změny finančního plánu u Programových rámců
IROP a OP Z. Podnětem ke změně finančního plánu u obou Programových rámců byla zejména změna absorpční kapacity
v území MAS Radbuza – tzn. byl zjištěn zvýšený zájem žadatelů o opatření, ve kterých již nebyla tak vysoká alokace, aby pokryla
veškeré projektové záměry, a naopak v některých opatřeních nedošlo k čerpání finančních prostředků, i když na ně byly
opakovaně vyhlášeny výzvy. V Programovém rámci OP Z jsme konkrétně požádali o přesun alokace z opatření
2.2 Podpora sociálních a návazných služeb, která činí 1.000.000 Kč, a alokace z opatření 2.3 Podpora sociálního podnikání, která
činní 1.910.000 Kč. Výzvy na tato opatření byly vyhlášeny a nepřihlásil se do nich žádný žadatel. Přesunem alokace z těchto výše
zmíněných opatření bychom získali celkovou nevyčerpanou alokaci na opatření 2.4 Prorodinná opatření ve výši 4.688.204,13 Kč
s tím, že předpokládaná výše projektových záměrů, které nám aktuálně doložili potenciální žadatelé, je ve výši 6,3 mil. Kč.

V Programovém rámci IROP jsme zažádali rovněž z důvodu absence zájmu ze strany žadatelů o odebrání alokace
z opatření 1.3 Sociální bydlení a z opatření 1.5 Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání, do kterých žádný z žadatelů
nepodal svůj projekt. Dále jsme požádali o ponížení alokace u opatření 1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou
dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy z toho důvodu, že se snížil zájem žadatelů o toto opatření, a zároveň na základě
kurzovních změn EUR, kvůli kterým došlo k přepočtu celkové alokace v právním aktu z EUR na CZK.

Změna finančního plánu je prozatím ve stavu „podána“ a čekáme na vyjádření a následné schválení změny řídícími orgány.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OP Z)
S ohledem na výše zmíněnou změnu finančního plánu chystáme v rámci OP Z vyhlásit ke dni 24.4.2019 výzvu na

Prorodinná opatření s tím, že dokumentace k plánované výzvě musí být předložena řídícímu orgánu ještě v průběhu března
2019. Pokud by nám řídící orgán OP Z schválil zamýšlenou změnu alokace u daného programového rámce, mohli bychom výzvu
vyhlásit již s navýšenou alokací a mohli bychom tak uspokojit více projektových záměrů potenciálních žadatelů. V případě, že by
do doby předložení dokumentace k výzvě nebyla žádost o změnu schválena, přistoupíme k vyhlášení výzvy až v dalším možném
termínu, a to 24.9.2019. Aktuální informace k výzvě naleznete na našich webových stránkách www.mas-radbuza.cz.

http://www.mas-radbuza.cz/
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V loňském roce jsme vás
informovali o zahájení realizace
projektu Venkovského domu
Plzeňského kraje. Naše MAS, společně
s MAS Český Západ, se rozhodly
vytvořit prostor, který bude v Plzni
sloužit jako kombinace informačního
centra, galerie a prodejny lokálních
produktů. Na podzim minulého roku,
za významné finanční podpory od
Plzeňského kraje, došlo k vybudování
Venkovského domu Plzeňského kraje
a k pořízení jeho vybavení.

Venkovský dům Plzeňského kraje
se nachází v areálu DEPO2015 a v jeho
prodejních prostorách naleznou
návštěvníci to nejzajímavější, co
západočeský venkov nabízí, tedy
produkty regionálních řemeslníků,
prezentaci zajímavých kulturních akcí,

ale i bohatou nabídku tipů na výlety
v kterémkoliv ročním období.

Zároveň se s Venkovským domem
zapojujeme do organizace některých
kulturních akcí v prostorech DEPO
2015. Tou nejbližší akcí, na které se
budeme aktivně podílet je letošní jarní
edice Venkovského EXPA, která se
uskuteční o posledním dubnovém
víkendu.

Členové MAS Radbuza a další
partneři mohou prostřednictvím
Venkovského domu prezentovat své
aktivity ve Venkovském domě, možné
je zveřejňování pozvánek na akce
a dalších informací, jako např. tipů na
výlety apod. A to vše jak v tištěné verzi,
tak elektronicky buď na LCD
obrazovkách v prodejně Venkovského
domu nebo na facebooku a webových

stránkách Venkovského domu. Zároveň
uvítáme zájemce z řad řemeslníků
a lokálních producentů z území
Plzeňského kraje, kteří by chtěli své
řemeslo prezentovat ve Venkovském
domě. Obracet se mohou na Jana
Floriana prostřednictvím e-mailu
obchod@vdpk.cz.

Zdroj foto: Instagram Tržnice DEPO

https://www.facebook.com/venkovskydumpk/
https://www.venkovskydum-pk.cz/
mailto:obchod@vdpk.cz
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… jak už možná bylo řečeno, je tomu velmi dlouho, co se
začal vyprávět tento příběh. Ti, kdož jej znali, zde dávno
nejsou. A ti, co se jej snaží dnešním generacím vyprávět, si na
ty, co jej znali, ani nevzpomenou. Ať je to, jak chce, verzí je
určitě nespočet. Já však pevně věřím a jsem si jist, že jsem
jediný, kdo převypráví tento příběh tak, jak se doopravdy stal…

V malé, útulné chaloupce ve vesničce Kvíčovice, poblíž
Holýšova, žil mladý kovář. Rodiče neměl. Když přišel jejich čas,
byl ještě příliš malý na to, aby si je pamatoval. O jeho výchovu
se staral jeho strýček, který ho kovářskému řemeslu učil
a dohlížel na to, aby se mladý proutek ve větru zloby, závisti
a lži moc neohýbal. Aby z něj vyrostl poctivý, statný jinoch.
Učil se rychle. Díky jeho síle byl k ruce strýčkovi, kterému
naopak síly rok od roku ubývalo. Byla to doba těžká, lidé trpěli
chudobou. Našla se spousta takových, kteří si i v bídě záviděli
nos mezi očima. Těch si Jakub, tak se mladý kovář jmenoval,
moc nevšímal. Ostatním se snažil pomáhat, tu nasekat dříví,
tady opravit střechu, tam zase nanosit vodu.

Jak šel čas, řekl mu strýček: „Milý Jakube, víš dobře, že
zralé ovoce jednou opadá, aby udělalo místo jinému. Má hlava
dozrává a co nevidět na ni slunce už svítit nebude. Ale dříve,
než mě pochováš, předám ti něco, co dědí naše rodina již
dlouhá léta z generace na generaci. Jakub se nevěřícně
zahleděl do dlaní, ve kterých ho studil jen starý obyčejný klíč.
„Nevím“ řekl strýček, „opravdu nevím, k čemu ten klíč je. Vím
jen, že jednou jednomu z nás prý přinese bohatství“.

Jakub nebyl zlý ani hamižný, nezáviděl ani nepomlouval.
I přesto se na malou chvilku zasnil. Zpět do práce pomyslel si,
já své štěstí už mám. A pustil klíč i jeho tajemství z hlavy.
Netrvalo dlouho, Jakub pochoval strýce, a přestože byl náhle
sám, i nadále zůstával věrný kovářskému řemeslu.
Jednoho dne bylo třeba poklidit kovárnu. Nedělal to poprvé,
ale „kde se tu vzala ta zvláštní stará zaprášená podkova?“
pomyslel si. „Takovou jsem tady nikdy před tím neviděl.“ Přidal
ji k ostatním a věnoval se dál své práci. Když byl v nejlepším
a v kovárně nebylo vidět ani na krok díky zvířenému prachu,
jak zametal, ozval se z té prachové mlhy hlas.

„Je tu někdo, kdy by okoval mého koně?“
„A kde ho máte?“ odpověděl Jakub.
Z mlhy se vynořila postava, která držela krásného

černého vraníka a dle ošacení, nebyla zdejší.
Mladý kovář šlápnul do měchů a během chvilky byla

z malého nenápadného ohniště, velká žhavá výheň. Za chvilku
měl Jakub podkovu hotovou a chtěl jí vraníkovi nasadit. Koník
se ale zalekl a vší silou vyhodil zadními kopyty do vzduchu.
Nešťastnou náhodou srazil kovadlinu, která stála od nepaměti
uprostřed kovárny.

„Nic se neděje, jen co obujeme vašeho vraníka, tak to tu
douklidím.“

Cizinec zaplatil za práci mnohem víc, než si kovář řekl
a naskočil na koně a beze slova cvalem zmizel. „Divný patron“
pomyslel si Kuba a najednou si všiml, že v podlaze, zrovna
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Úryvek i kresbu jsme čerpali z knihy Baroko v krajině
aneb příběhy známé i neznámé z pera pana Karla
Drhovského , jež je součástí edice VENKOVSKÉ BAROKO.
Jednotl ivé publikace pojednávají nejen o
architektonické a umělecké hodnotě barokních
památek, ale také o jej ich osudech a historických
osobnostech, které se k nim vážou . MAS Radbuza je
vydavatelem zmíněné publikace.

tam, co stála stará kovadlina, jsou padací dveře a v nich
díra pro klíč. Vzpomněl si na slova svého strýčka a na klíč,
který od něj kdysi dostal. Klíč pasoval, ale dveře ne a ne
otevřít, chyběla klika. Než domyslel, jakou vyrobí, vlétl do
kovárny malý Drozd Kvíčala, což nebylo tak neobvyklé,
protože v okolí jich byla spousta, a sedl si na truhlu
s vyhozenými podkovami. „Co ta zvláštní podkova, o kterou
jsem tuhle zavadil?“ pomyslel si Jakub. Za okamžik seděla
klika na místě. Ozvalo se cvaknutí a zavrzání od poklopu,
který jistojistě neotevřel nikdo snad více jak dvě stě let.

Jakub pomalu scházel po schodech do malého sklepa,
kde v šeru pod spoustou pavučin uprostřed zaprášené
místnosti na dřevěném podstavci uviděl malý, ale nádherně
vykovaný bronzový zvon a pod ním, světe div se, truhlu
plnou zlaťáků. Je tohle to bohatství, o kterém mluvil
strýček?

Kovář přemýšlel, co s takovým nálezem provést,
a protože byl skromný, zbožný hoch rozhodl se, že nechá na
návsi postavit malou, ale krásnou kapličku se zvonicí, tak
aby to nalezené bohatství sloužilo všem.

… jestli tomu tak opravdu bylo, nebo ne, se asi
nedozvíme. Starou kovárnu už v Kvíčovicích nenajdete,
stejně tak prořídli i houfy drozdů Kvíčal v okolí, ale až
budete někdy projíždět, zastavte se na návsi u kapličky. Ve
zvonici uvidíte zvon, a to je určitě ten co Jakub našel
v tajném sklepení…
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V říjnu 2018 jsme podali žádost o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity našich zaměstnanců
v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“, který je známý spíše pod zkratkou POVEZ. Požádali jsme
zprostředkující subjekt – Úřad práce – o příspěvek na kurzy odborné angličtiny a němčiny, jejichž realizace je plánována
postupně v průběhu roku 2019. Náplní obou kurzů je především rozšíření slovní zásoby a znalostí z oblasti formální
komunikace, které naši zaměstnanci využijí při spolupráci se zahraničními subjekty, při studiu odborných materiálů při přípravě
podkladů k projektovým žádostem, ale i při komunikaci se zahraničními návštěvníky kulturních akcí, které MAS Radbuza
spolupořádá nebo se jich účastní.

Již v listopadu 2018 nám byla žádost o příspěvek na vzdělávání schválena a od letošního února probíhá výuka angličtiny
v prostorách kanceláře MAS ve Stodu. Prozatím jsme se pod vedením místní lektorky věnovali tématu efektivní písemné
a telefonické komunikace, poté budeme zdokonalovat své prezentační dovednosti s využitím témat představení regionu, naší
organizace a dotačních programů. Od května máme naplánovanou výuku německého jazyka – v současné době hledáme
vhodného lektora, s nímž připravíme časový harmonogram výuky.

Probíhající  výuka angličtiny

KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS
19. února se uskutečnilo v Plzni v Moving Station

setkání Krajské sítě MAS Plzeňského kraje. Na tomto setkání
byli zástupci místních akčních skupin seznámeni s aktuálními
informacemi ze strany jednotlivých územních partnerů. Za
Krajský úřad Plzeňského kraje promluvila
Bc. Petra Hessová, která informovala, že od roku 2019 má
na starosti agendu MAS a připravuje úpravy pravidel DT pro
MAS, u kterého by mělo dojít k navýšení alokace až na 300
tis. Kč pro MAS. Vyzvala MAS k zaslání připomínek
v průběhu března, vyhlášení je plánováno na 29. 4., příjem
žádostí od 31. 5. do 14. 6. Proběhla krátká diskuse
o možnostech úprav podmínek i u DT pro DSO, který má
paní Hessová rovněž v kompetenci, kde doporučila připravit
společné připomínky zástupců DSO, nikoliv jednotlivě. Dále
za CRR Plzeň vystoupila Ing. Magda Sýkorová,

která konstatovala, že u všech OP byly splněny finanční
milníky a pravidlo N+3, tudíž ČR nemusela vracet žádné
prostředky. Upozornila, že na rozdíl od výzev „napřímo“
MASky jsou v IROP již jediné, které ještě mají dostatečné
alokace a mohou vyhlašovat výzvy.

Na setkání byl přítomen i ředitel NS MAS ČR Mgr. Petr
Čáp, který představil aktivity Národní sítě MAS ČR a vyzval
MAS k shromáždění příkladů dobré praxe, které by bylo
vhodné prezentovat jako příklady úspěchů metody CLLD
a činnosti MAS.

Součástí setkání byly i volby do orgánů KS a NS MAS.
Členové NS MAS ČR se sídlem v Plzeňském kraji zvolili
předsedou Krajského sdružení MAS Plzeňského kraje
Ing. Jana Bostla, starostu obce Kvíčovice a předsedu MAS
Radbuza, z.s. Jako zástupce MAS PK ve Výboru NS MAS ČR
pak přítomní zvolili MAS Český Západ, z.s., zastoupenou
Janem Dražským Florianem. Náhradníkem pak byla zvolena
opět naše MAS v osobě Ing. Václava Kubernáta. A do třetice,
naše MAS byla rovněž zvolena za člena Národní stálé
konference, opět v zastoupení Ing. Kubernátem.

Krajské setkání MAS, foto: Petr Janík

—


