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N A ÚVOD
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

když jsem byla oslovena k napsání této úvodní části, říkala jsem si, jak Vás budu zvát na akce
pořádané naší MAS, jak Vás seznámím s plány na tento rok atd. Bohužel současná situace
„zamrazila“ vše, co MASka plánovala jak pro veřejnost, tak i pro aktivity spojené s realizací
Místních akčních plánů. Naši zaměstnanci i nadále fungují, i když v současné chvíli ze svých
domovů.
Jakmile jsme se dozvěděli o nedostatku zdravotnického materiálu v našem území, darovali
jsme více než dvě stě kusů multifunkčních šátků s logem MAS krizovému štábu ORP Stod,
který je dále distribuoval např. hasičům a dalším složkám v území. Následně jsme neváhali
a začali zdarma šít roušky, které si své uplatnění našly v nemocnicích. V současné době ve
spolupráci s obcí Kvíčovice kompletujeme ochranné štíty, které následně zdarma předáváme
zdravotníkům v našem území.
Z důvodu vládních nařízení jsme plánované březnové jednání Valné hromady museli prozatím odložit, i přesto byl Grantový
program pro tento rok vyhlášen. První žádosti už byly na kancelář doručeny a stále věříme, že akce vybrané Grantovou komisí
budou moci být v letošním roce realizovány. V tomto čísle zpravodaje se ještě poohlédneme za akcemi, které byly v loňském roce
podpořeny.
Naše MAS se připravuje na nové programové období. Z tohoto důvodu budeme oslovovat jednotlivé obce se žádostí o schválení
zařazení měst a obcí do zájmového území MAS pro období 2021–2027. Zároveň se snažíme splnit všechny podmínky pro získání
certifikátu lokální Destinační agentury, a tím pomoci zatraktivnit naše území v oblasti cestovního ruchu.
Aniž bychom tušili, že budou akce konané na jaře a na začátku léta v ohrožení, rozhodli jsme se už na konci minulého roku
zaměřit se na oslavu zimního slunovratu a akci uspořádat 12. prosince 2020.
Na závěr bych chtěla všem popřát příjemné prožití Velikonoc a ať toto náročné období zvládneme ve zdraví a můžeme se brzy bez
obav při nějaké příležitosti setkat.
Ing. Andrea Kubernátová, Místopředsedkyně
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GRANTOVÝ PROGRAM 2020
Je již pravidlem, že na začátku roku vyhlašujeme podporu kulturním, sportovním i společenským akcím prostřednictvím
Grantového programu MAS, do nějž mohou pořadatelé žádat o finanční příspěvek až do výše 10 tisíc korun. Nejinak tomu bude
v roce 2020. Pro tento rok doznala pravidla Grantového programu jen drobných změn, jednou z nich je možnost udělení
výjimky při pořádaní akcí typu tvořivé dílny, a to konkrétně úprava procentuální výše finanční podpory na nákup materiálu,
která speciálně v tomto případě může být vyšší, než deklarovaných 20 % u ostatních akcí. Veškeré žádosti však vždy posuzuje
Grantová komise.
Alokovaná částka je stanovena ve stejné výši jako pro loňský ročník, tedy 100.000 Kč. Přesné znění pravidel je uveřejněno
na webu MAS a žádosti je možné zasílat pouze poštou na adresu nám. ČSA 24, 333 01 Stod. Nezapomeňte označit v levém
horním rohu nápisem Grantový program 2020. Žádosti bude MAS přijímat od 13. března 2020 nejpozději do 24. dubna 2020
(rozhodující je datum a čas podání).
Na následujících stránkách Vám přinášíme poslední reportáže z akcí podpořených v loňském ročníku Grantového
programu a těšíme se, s čím pořadatelé přijdou letos. Pevně věříme, že se situace kolem pandemie koronaviru pokud možno co
nejdříve zklidní a Vy tak budete moci uskutečnit své plány, které jsou jedním z důvodů, proč se na území MASky tak příjemně
žije.

13. - 14. 9. 2020 – 100 LET TĚLOVÝCHOVY V D NEŠICÍCH
Uspořádání oslav 100 let tělovýchovy ve Dnešicích, které se konaly u příležitosti 100. výročí založení Dělnické
tělovýchovné jednoty v roce 1919, se ujala následnická organizace TJ Sokol Dnešice. Oslavy odstartovaly v pátek 13. 9. za účasti
současného předsedy TJ Sokol p. Michala Peška v sále Brklovny, kde k tanci a poslechu zahrála dechová kapela Pošumavská
muzika. V sobotu 14. 9. dopoledne se pokračovalo na hřišti závodem dětí v hodu kriketovým míčkem a dospělých v hodu
oštěpem. V dětském závodu zvítězila v kategorii dívek Barbora Maříková výkonem 22,84 m a z chlapců dohodil nejdál Sebastian
Lang, a to 43,98 m. Hod oštěpem žen vyhrála Zuzana Burianová pokusem dlouhým 16,04 m a v mužích prokázal svoji povahu
závodníka Dušan Platzer, který posledním hodem 32,36 m v napínavém finálovém souboji odsunul na druhé místo Jana
Hajšmana. Hodu oštěpem se zúčastnil i nejstarší účastník sportovního programu oslav, nezničitelný Stanislav Turek, který letos
oslaví 77 let. To, že Sláva Turek patří nesmazatelně do historie tělovýchovy, dokazují už fota z přelomu 50. a 60. let minulého
století. Naopak nejmladším závodníkem se stala Sárinka Tomková ve věku 1 rok a 8 měsíců.
Následoval fotbalový zápas domácích Dnešic proti celku TJ Sokol Záluží. Velký počet diváků tak mohl sledovat utkání, které
se pro domácí mužstvo nevyvíjelo zpočátku příliš dobře. Hráči TJ Sokol Dnešice odcházeli v poločase do kabin za nepříznivého
stavu 1:2. Poločasovou přestávku zpestřila divácká soutěž, její výherce si odnesl dárkový koš plný lahůdek. V úvodu druhé
poloviny zápasu dokonce hosté přidali třetí branku, ale vzápětí se domácím podařilo dvěma rychlými góly srovnat na 3:3. Ač už
to vypadalo, že se oba týmy rozejdou smířlivou remízou, domácí, hnaní krásnou diváckou kulisou a vědomím, že sto let se
neslaví každý den, nakonec v 89. minutě vstřelili vítěznou branku. Po zápase byli odměněni nejlepší hráči obou týmů. Za dva
góly v dresu Dnešic si zaslouženě odnesl cenu Václav Vlk. Během oslav hřiště navštívili i mnozí z pamětníků, mezi nejvzácnější
hosty patřili Karel a Josef Žihlovi, kteří se velmi zasloužili o činnost Sokola v 50. a 60. letech.
Na tradici divadelnictví, které v minulosti provázelo oba dnešické tělovýchovné spolky, navázalo v sále Brklovny divadelní
představení „Švejk jde do války“ v podání divadelní společnosti Komedyjanti z Tachova. Celý program byl zakončen
vystoupením kapely Agnes Rock.
V Brklovně vznikla expozice historie Tělovýchovy ve Dnešicích, která ve stručnosti mapuje činnost spolků DTJ a Sokola.
Tyto organizace se celých 100 let aktivně podílely, a i jejich nástupce TJ Sokol nadále pokračuje ve sportovních a kulturních
aktivitách obce. I do budoucna je cílem TJ Sokol Dnešice pokračovat v těchto tradicích a oslavy 100 let jen dokázaly,
Pokračování na další straně…
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…pokračování z předchozí strany

že to myslí vážně. Akce byla podpořena z Grantového programu MAS Radbuza a samozřejmě děkujeme i dalším
podporovatelům. Všem organizátorům děkujeme za čas a energii, které věnovali přípravám a samotné organizaci oslav 100 let
tělovýchovy ve Dnešicích.

Foto: QAP.cz

23. 11. 2019 – VÁNOČNÍ DÍLNA V L ÍNÍCH
V posledním listopadovém víkendu se už pátým
rokem v Obecním domě v Líních konala Vánoční dílna,
kterou uspořádal Spolek PRO VŠECHNY. Akce trvala od 14
do 18 hodin. Pro malé i velké návštěvníky bylo připraveno
celkem šest stanovišť s kreativní dílničkou s vánočními
motivy.
Samozřejmě nechybělo klasické zdobení perníčků,
výroba svícnů, kreslení obrázků na okna a další. Akce se
zúčastnilo 148 dětí a 82 dospělých. Za všechny
zúčastněné i za pořadatele děkujeme MAS Radbuza, z. s.
za finanční podporu této akce.

7. 12. 2019 – A DVENT V L ESOVNĚ CHOTĚŠOVSKÉHO KLÁŠTERA
V první polovině prosince bylo v chotěšovském klášteře
rušno. Probíhaly zde koncerty, zabijačka, prohlídky, mikulášská akce
nebo adventní koncert v Lesovně. Na adventním koncertě
vystoupil ženský pěvecký sbor Carmina z Přeštic, který čítá
pětadvacet zpěvaček. Tento sbor s třicetiletou tradicí zazpíval písně
s adventní tématikou v zaplněné místnosti galerie, která byla
vyzdobena vánočními díly žáky místní školy pod vedením paní
učitelky Mgr. Foudové. Před adventním koncertem proběhla
v galerii i dílna pro děti. Děti si mohly ozdobit perníčky, namalovat
obrázky nebo vyrobit vánoční ozdoby. Tato akce byla významně
podpořena z Grantového programu MAS Radbuza. V tomto roce se
můžete těšit například na již klasickou akci v klášteře – Víkend
otevřených zahrad, který se bude konat 6. – 7. června nebo na
Dýňové zahradní slavnosti na podzim.
Foto: Václav Celer
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MAP STODSKO A NÝŘANSKO
ANEB „POŘÁD SE NĚCO DĚJE“
Pořad s tímto podtitulem měl již kdysi ve svém repertoáru jeden známý český herec. 😊 U nás se také pořád něco děje - od
příprav „od stolu“ v kancelářích, s telefony, maily, počítači či přímo v území ve školách, na setkáních, seminářích, školeních,
pracovních skupinách atd. Začátek nového roku jsme zahájili „nadílkou“ knih do základních škol v rámci projektu Čtení – nejlepší
učení, zásobili jsme deváté a čtvrté ročníky. Rozběhly se též schůzky a přípravná setkávání ke společnému festivalu základních
uměleckých škol v území. Ovšem, s ohledem na to, jak to momentálně vypadá, budeme nuceni festival s názvem „Stodské
ZUŠkování“ odložit na dobu, až se současná situace přežene. Festival se měl původně konat 19. května 2020.
Již tradičně (a především v souladu s projektem) běží setkávání pracovních skupin – sešla se Pracovní skupina Matematické
gramotnosti, jejíž součástí byl seminář pro vychovatele školních družin a pedagogy volného času s tématem „Bádáme
a přemýšlíme hrou“. Též se sešla Pracovní skupina pro Rovné příležitosti, jejímiž hosty byly odbornice z Pedagogickopsychologické poradny, které diskutovaly s přítomnými zástupci základních a mateřských škol o problematice cizinců, nadaných
dětí a dětí ohrožených školním neúspěchem.
Bohužel, s ohledem na nařízení vlády jsme byli nuceni zrušit konání všech naplánovaných seminářů, dokud se situace
ohledně rizika šíření nákazy koronavirem nevyřeší. Momentálně jsme tak museli „uspat“ nejbližší semináře – výběrem např.
setkání Pracovní skupiny Financování, tentokráte spojené se seminářem „Nejčastější chyby“ určeném pro účetní škol
a příspěvkových organizací a dále pak seminář „Praktická práce s Klokanovými kufry“ (již proběhly semináře na téma
„Diagnostika dětí v MŠ“ v základní i verzi pro pokročilé). Je nám velice líto, že jsme museli zrušit i oblíbená setkání ředitelů
a ředitelek mateřských a základních škol, ale věříme, že se nám pro ně brzy podaří najít náhradní termín, stejně tak jako termín
pro exkurzi do ZŠ v Ústí nad Labem, návštěvu ve speciálních třídách v ZŠ a MŠ Město Touškov, semináře pro rodiče a v neposlední
řadě i pro vzájemné návštěvy pedagogů mateřských škol. Věříme v lepší zítřky a už se opět těšíme na naše společná setkání.

PS Rovné příležitosti – setkání s PPP

Knihy do projektu
Čtení - nejlepší učení

PS Matematická gramotnost – „Bádáme a
přemýšlíme hrou“
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REALIZACE SCLLD
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
Jak jsme avizovali již minulém čísle zpravodaje, v Programovém rámci PRV aktuálně připravujeme Výzvu č. 5, která bude
vyhlášena pravděpodobně začátkem dubna 2020. Vyhlášení výzvy je podmíněno schválením změny Strategie CLLD, která
zahrnuje zavedení nové Fiche a úpravu finančního plánu celého programového rámce PRV vyplývající z provedené mid-term
evaluace. Výzva měla být původně vyhlášena již v únoru tohoto roku, avšak schvalovací proces se ze strany řídícího orgánu
poněkud prodloužil a doposud nemáme změnu Strategie CLLD schválenou. Konkrétní termín vyhlášení výzvy tedy prozatím
není známý, avšak už nyní je jisté, že žádost o dotaci bude možné podat do následujících Fichí:
Fiche č.

Název Fiche

Alokace pro 5. výzvu

1

Podpora zemědělského podnikání

234.496 Kč

2

Zpracování zemědělských produktů

100.000 Kč

3

Podpora nezemědělského podnikání

2.358.150 Kč

4

Lesnická infrastruktura

3.575.121 Kč

9

Neproduktivní investice v lesích

1.538.158 Kč

12

Podpora obnovy a rozvoje venkova

4.120.582 Kč

Celková výše alokace pro 5. výzvu je 11.926.507 Kč. Pro žadatele, kteří plánují podat projekt do této výzvy, bude MAS
Radbuza pořádat seminář v kanceláři MAS Radbuza, na adrese: nám. ČSA 24, 333 01 Stod. Veškeré informace jsou uvedeny ve
výzvě MAS a jejích přílohách, které naleznete na webových stránkách www.mas-radbuza.cz.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
(IROP)
Jak jsme informovali již v minulém čísle zpravodaje, v září minulého roku jme vyhlásili dvě výzvy IROP, a to 10. výzvu MAS
Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (III.) s alokací 6 171 339 Kč a 11. výzvu MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění
infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.) s alokací 25 167 566,91 Kč. Do těchto výzev bylo
podáno celkem sedm žádostí o podporu, u kterých provedla kancelář MAS Radbuza kontrolu formálních náležitostí
a přijatelnosti a následně bylo provedeno dne 20. 2. 2020 věcné hodnocení Výběrovou komisí. Bohužel byl zájem žadatelů
o získání podpory tak veliký, že i přesto, že všechny žádosti o podporu splnily formální náležitosti a získaly potřebný počet bodů
ve věcném hodnocení Výběrovou komisí, nebude v našich možnostech je všechny podpořit z důvodu nedostatečné alokace pro
tato opatření. Pro větší přehlednost zde uvádíme tabulku přijatých projektů a částku alokace, kterou máme pro podporu
projektů k dispozici.
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10. výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (III.)
CZV

Název projektu
•

Modernizace výuky přírodních věd ZŠ Dobřany

•

Optimalizace a modernizace učeben pro výuku pracovních činností

1 379 450,34

2 329 393,64

a základy vaření
•

Vybavení odborných učeben 2. stupně Základní školy a mateřské

2 499 950,00

školy Stod
Projekty celkem

6 208 793,98

Částka alokace na výzvu

6 171 339,00

11. výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.)

Název projektu

CZV

•

Lávka Kvíčovice

3 953 808,82

•

III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1.etapa)

8 701 583,39

•

Vejprnice, Tlučná - smíšená CS Tlučná - propojení v údolí
Vejprnického potoka

17 291 255,00

•

Výstavba pěší komunikace v obci Lochousice

3 947 706,45

Projekty celkem
Částka alokace na výzvu

33 894 353,66
25 167 566,91

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
(OP Z)
Často se nás ptáte, zda neplánujeme v tomto roce vyhlašovat další výzvy v Operačním programu Zaměstnanost. Máme
pro Vás nemilou zprávu. Pro toto programové období již máme bohužel vyčerpanou celou alokaci na celý tento programový
rámec, proto další výzvy můžete očekávat až v novém programové období, tj. v období 2021 – 2027.
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PROJEKTY PODPOŘENÉ Z OPZ
V roce 2018 získaly dva projekty z území naší MAS
finanční dotaci v rámci podpory Prorodinných opatření
z Operačního programu zaměstnanost. Jedním z nich byl
projekt s názvem Zajištění péče o děti pro rodiče z Kvíčovic
a okolí, který v době od 13 do 18 hodin zajišťoval péči o děti
školního věku. V rámci této aktivity bylo zaměstnaným
rodičům nabízeno nejen hlídání dětí, ale i doplňkové
aktivity v podobě kroužků. Například výuka anglického
jazyka, tvořivé dílničky a kroužek šití. Na své si přišli i kluci,
kteří se rádi účastnili modelářského kroužku zaměřeného
na lodě, letadla a auta, nebáli se ani chodit s děvčaty na
kroužek vaření. Pro velký zájem rodičů o pokračování
tohoto projektu byla podána žádost do 5. výzvy MAS
Radbuza a od listopadu loňského roku projekt pokračuje
pod názvem Dětský klub Kvíčovice. V letošním roce se děti
mohou těšit na další doplňkové aktivity, které se rozšíří
o sportovní vyžití.

Druhým projektem podpořeným z výše zmiňované
1. výzvy byly Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza. Pro
zaměstnané rodiče připravil Mikroregion v prvním roce jeden
jarní turnus a sedm letních turnusů. Zájem rodičů o putování
po území MAS Radbuza a zajištění programu pro děti v době
od 8 do 16 hodin byl velký, celkem se přihlásilo 185 dětí.
V loňském roce byly tábory realizované po celou dobu letních
prázdnin a počet účastníků se vyšplhal na 210 dětí. Na letošní
rok byl připraven program pro 6 letních turnusů s kapacitou
180 dětí a už v průběhu prvního dne přihlašování byla
všechna místa obsazena. Tento projekt v letošním roce sice
končí, ale i Mikroregion Radbuza podal žádost do 5. výzvy
MAS Radbuza a získal finanční podporu na jeho pokračování
na další dva následující roky.
V 5. výzvě MAS Radbuza uspěly i projekty s názvem Příměstské tábory – RC Kulíček, kterým držíme palce, aby se jejich
realizace povedla a pomohla co nejvíce zaměstnaným rodičům.
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V ENKOVSKÝ DŮM PK

AKTUALITY Z VENKOVSKÉHO DOMU PK
V minulém roce se nám podařilo po sérii jednání
s hejtmanem a některými jeho náměstky prosadit do
rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 podporu Venkovského
domu Plzeňského kraje (VDPK) ve výši 1,5 milionu korun.
V současné době vyjednáváme nastavení pravidel
a způsobilosti výdajů individuální dotace na provoz VDPK
v tomto roce. Po jednání se zástupci Odboru regionálního
rozvoje, kteří budou administrovat tuto individuální dotaci
z rozpočtu PK, jsme nastavili základní rámec projektu
a způsobilých výdajů. Kromě samotného provozu VDPK
v prostoru Tržnice DEPO v Plzni budou i v letošním roce
fungovat lokální koordinátoři v jednotlivých územích MASek
Plzeňského kraje. Nově ale nebude naše MAS zaměstnávat
tyto jednotlivé koordinátory, ale jednotlivé MAS (případně
alternativní subjekt z jejich území, jako např. DSO, MKS apod.
v případě, že MAS nebude mít zájem tuto službu zajišťovat)
budou tuto službu zajišťovat na základě objednávky z naší
strany a bude na každé jednotlivé MASce, jak tyto činnosti
personálně zajistí. Lokální koordinátoři budou stejně jako na
konci roku zprostředkovávat nabídky lokálních producentů,

tipů na výlet, pozvánek na akce a další informace z jejich
území. Kromě toho budou spolupracovat s hlavním
koordinátorem na tvorbě produktových nabídek a balíčků za
jednotlivá území.
Bohužel v souvislosti s aktuální situací kolem pandemie
koronaviru Covid-19 jsme museli upustit od záměru pořádat
v areálu DEPO 2015 jarní akci Venkovské EXPO. V tuto chvíli
nedokážeme odhadnout, jak se situace bude nadále vyvíjet,
proto jsme zatím utlumili veškeré aktivity týkající se pořádání
kulturních akcí a workshopů v rámci Venkovského domu.
A jak jste jistě sami mohli zaregistrovat, je v tuto chvíli
(s ohledem na vládní opatření) Venkovský dům Plzeňského
kraje již několikátý týden uzavřen. Bude opět v provozu,
jakmile budou příslušná opatření zrušena. Do té doby se
můžete podívat například na zajímavé tipy na výlety po území
Plzeňského kraje a najít inspiraci, kam vyrazit (třeba i v době
karantény a s rouškou na ústech). 😊

D ESTINAČNÍ SPOLEČNOST

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST MAS R ADBUZA
V rámci rozvoje Destinační agentury usilovně pracujeme na splnění požadavků pro její certifikaci. Momentálně jsme ve
fázi navazování partnerství formou Memorand o spolupráci s veřejným sektorem, ale také zástupci za podnikatelské subjekty,
spolky i neziskové organizace v území. Byť se téma může na první pohled zdát neuchopitelné, tak se nám poměrně daří jej
potenciálním partnerům představit včetně jeho přínosů pro život nejen v samotných obcích, ale celém území MAS Radbuza.
Vždy totiž platí, že tým zvládne o mnoho víc než jednotlivec. V přípravě je tematická brožura pro prezentaci území a jeho
zajímavostí, která bude dále k distribuci na různých veletrzích a akcích podporujících rozvoj nejen cestovního ruchu. Dále
rozvíjíme koncept aktivit, kterými se společně s partnery budeme podílet na oživení cestovního ruchu v území.
Chod Destinační společnosti byl podpořen z dotačního programu Plzeňského kraje: v roce 2018 50 tisíci a v roce loňském
100 tisíci korun.

A KTUALITY Z MAS

C OVID -19 – AKTUÁLNÍ INFORMACE K JEDNÁNÍ
V ALNÉ HROMADY MAS R ADBUZA
Jelikož se v současné době nacházíme v situaci, kdy se vše mění ze dne na den, byli jsme bohužel nuceni zrušit i náhradní
termín jednání Valné hromady. Momentálně vyčkáváme na zmírnění bezpečnostních opatření a tedy i možné svolání jednání
Valné hromady, jehož termín dosud nebyl stanoven, sledujte proto, prosím, náš web, facebook a váš e-mail. Budeme vás
operativně informovat, jakmile budeme mít přesnější informace. V krajním případě se připravujeme i na varianty jiného, než
prezenčního jednání Valné hromady.
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L EGENDY Z ÚZEMÍ

KOSTEL SVATÉ BARBORY VE VŠEKARECH
Obvyklé situace samostatně stojících
kostelů, většinou na návrší mezi obcemi,
jsou už od středověku způsobené domluvou
několika okolních obcí. Žádná z nich neměla
prostředky na postavení vlastního kostela.
Ani na jeho provoz a na kněze. Tak se
obyvatelé domluvili a společně postavili
kostel do přibližně stejné vzdálenosti ode
všech zúčastněných obcí, nejlépe na kopci.
Obvykle byl u kostela i společný hřbitov,
většinou i fara a posléze i škola.
To ovšem není případ barokního
kostela, zasvěceného sv, Barboře, stojícího
osamoceně u lesa, asi kilometr západně od
Všekar. Tedy - dnes stojí o samotě, ale
postaven byl doprostřed hornické osady,
která dnes už zmizela. Kostel dal postavit
majitel panství, sídlící v Horšovském Týně,
František Adam Trautmannsdorf, v letech
1717 – 1724. To, že stavba trvala tak dlouho,
způsobila svatá panna Barbora, které byl
kostel už při pokládání základního kamene
zasvěcen. Místo kostela bylo určeno,
základní kámen položen a stavba započata
uprostřed původní, staré osady. Ale vždy,
když ráno přišli zedníci do práce, zjistili, že
celé předchozí dílo je pryč. Našli ho, tak jak
ho postavili, ale za obcí v hornické osadě.
Když se to stále opakovalo, žádná stráž nic
neuhlídala, pochopili, že to není dílo lidské,
ale vůle svaté Barbory. Zjevně chtěla mít
svůj kostel uprostřed lidí, jimž byla
patronkou a kteří ji uctívali.
Možná i proto, aby to ke svým
chráněncům neměla daleko. Svatá Barbora
je, přes své mládí, jednou z nejvíce
zaměstnaných svatých. Je i patronkou
slévačů, architektů a stavebních dělníků,
kameníků, pokrývačů, tesařů. Ale i kuchařů
a řezníků. Dále všech, kdo se zabývají
střelným prachem, tedy i kanonýrů. Svatá
Barbora chrání i proti blesku, proti bouřím
i požárům, je i utěšitelkou umírajících. Má
tedy referát značně rozsáhlý, ale zřejmě má
nejraději horníky.

Tady se totiž horečně dolovalo, znám je cín a zinek. Ale zjevně se
hledalo – a snad i nalézalo – víc. Stříbro se odedávna těžilo nedaleko. Není
vyloučeno, že se nalézaly i drahé kameny, jejichž nálezy a těžba byly nejvíce
utajovány. To je nejlepší ochrana; ještě dnes se objevují dosud neznámá
naleziště, z nichž jsou obklady kaplí na pražském Hradě a na Karlštejně.
Po skončení důlní činnosti osada postupně zmizela, zůstaly jen
nepatrné zbytky základů staveb i důlních jam. Kostel svaté Barbory ale,
třebaže osamocen, zůstal a byl uctíván jako poutní místo. I po jeho zrušení
Josefem II., sem mířily zakázané poutě, přečkal obě velké války, zůstal, sice
poškozen, i po velkých společenských změnách, kdy se státní ideologií stala
nenávist.
To ho prý stále chrání svatá panna Barbora, protože je tady v zemi
ještě mnoho neobjeveného vzácného kovu a její milovaní horníci se sem
jistě ještě vrátí.

Úryvek
i
kresbu
jsme
čerpali
z
knihy
Baroko
v krajině aneb příběhy známé i neznámé z pera pana Karla
Drhovského, jež je součástí edice V ENKOVSKÉ BAROKO . Jednotlivé
publikace pojednávají nejen o architektonické a umělecké
hodnotě barokních památek, ale také o jejich osudech
a historických osobnostech, které se k nim vážou. MAS Radbuza
je vydavatelem zmíněné publikace.
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Z E ZÁKULISÍ MAS

KDO NEŠIJE, NENÍ ČECH!
Současná situace si žádá mírné vykročení
z komfortní zóny a tak, když jsme byli nuceni od určité doby
„úřadovat“ z domova, vyměnili jsme po dokončení
pracovních povinností stroje a místo počítačů zasedli za šicí
stroje nebo alespoň k žehlicím prknům a nůžkám.
Nemilosrdně stříháme zbytky závěsů, bavlněného oblečení
i retro prostěradel na čtverce dvacet na dvacet a po pár
dnech intenzivní práce se nám o nich snad už i zdá. Co však
mají říkat ti v první linii, ti, kteří jsou nejvíce ohrožení
nedostatkem zdravotnického materiálu? Musíme upřímně
dodat, že každý z nás v sobě i svých strojích našel určité
limity, ale opět jsme si ověřili, že dokážeme perfektně
pracovat jako tým. I za hranicemi „našeho“ území si poctivě
orouškovaní vzájemně převážíme materiál i připravené
polotovary a postupně sčítáme, kolik se nám toho
společnými silami povedlo vytvořit. No a jelikož nám
koronavirus zhatil cestu na plánovaný teambuilding,
můžeme si v těchto těžkých dnech říci, že náš tým tužíme
ostošest. ☺ A kam, že to vlastně ty naše „designovky“
posíláme? Začali jsme zvolna – jako první jsme městu Stod
předali 200 ks multifunkčních šátků s logem MAS
(i přesto, že nejde o roušky v pravém slova smyslu, tak
věříme, že každá ochrana je v této době zásadní), aby je
mohli ihned upotřebit ti nejvíce ohrožení. Jedna várka námi
šitých roušek (150 kusů) dorazila na ARO FN Plzeň, kde se
zdravotnický personál potýká s velkým nedostatkem a druhá
(100 kusů) byla samozřejmě distribuována do území MAS,
konkrétně záchranné službě ve Stodu, kde je každá jedna
rouška více než potřeba. Momentálně kompletujeme
ochranné štíty pro pracovníky ve zdravotnictví, které zdarma
distribuujeme do území a pod rukami nám vznikají další
ručně šité roušky, které již dokážeme vystřihnout „jako Baťa
cvičky“. ☺ Přejeme Vám všem pevné zdraví, s ohledem na
nařízenou karanténu především to duševní. Opatrujte se!
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