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NA ÚVOD

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

za okny se nám už konečně ukazuje jarní počasí a my vám přinášíme

nové informace z dění na naší MASce společně s pozvánkou na

plánované akce, kde se vám pokusíme dobít energii a vykouzlit úsměv

na rtech v této náročné době.

Pokud připravujete kulturní nebo společenskou akci na našem území,

určitě vás bude zajímat vyhlášený Grantový program, na který jsme

vyčlenili částku 60 tisíc korun. Více informací k podání žádosti naleznete

na našich webových stránkách. Řemeslníky a lokální producenty bude

jistě zajímat nabídka naší spolupráce v rámci provozu Venkovského

domu Plzeňského kraje, který se od ledna tohoto roku přestěhoval na

lukrativnější místo v Plzni, a tím je náměstí Republiky. V tuto chvíli

získávají prostory novou podobu, ale již brzy je budete moci navštívit a

zúčastnit se např. tematických workshopů. Již v dřívějších číslech

našeho zpravodaje jste se seznamovali s realizací projektů Místních

akčních plánů ve vzdělávání pro ORP Stod a Nýřany. Tyto dva projekty

se blíží ke zdárnému konci své realizace. Jelikož slýcháme nejen ze stran
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Ing. Andrea Kubernátová, místopředsedkyně MAS Radbuza

škol pozitivní ohlasy, rozhodli jsme navázat na tyto projekty a od MŠMT jsme získali zelenou pro realizaci

navazujících projektů MAP III v obou ORP. Také se nám podařilo splnit milník stanovený ze strany MZe a došlo tak

k uvolnění prostředků pro tzv. přechodné období PRV. V následujících dvou letech rozdělíme více než 8 milionů

korun na projekty, o které si nově mohou zažádat i žadatelé z území rozšířeného pro programové období 2021+.

Na závěr bych všechny členy chtěla pozvat na jednání Valné hromady, které se uskuteční dne 7.4.2022 od 16 h ve

Stodu a pevně doufám, že se brzy ve zdraví shledáme i s ostatními našimi partnery a příznivci MAS na některé

z připravovaných akcí.

https://www.facebook.com/mas.radbuza.3
https://www.mas-radbuza.cz/
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AKTIVITY NA MAPECH

Začátek letošního roku byl ještě poznamenán covidovou situací, proto jsme realizované aktivity směřovali do on-line

prostoru. Formou webináře proběhla například dvě setkání Pracovní skupiny matematické gramotnosti, a to s Mgr.

Jiřinou Bednářovou na téma „Rozvoj zrakového a prostorového vnímání, základních matematických představ u

dítěte předškolního věku“ pro pedagogy mateřských škol a s RNDr. Jitkou Rambouskovou pro učitele základních škol

na téma „Hry a matematika“.

Díky postupně se zlepšující situaci jsme další setkávání již mohli připravovat prezenčně a po dvakráte jsme se sešli

s PhDr. Andreou Štětkovou a skupinami asistentů pedagoga nad praktickými přínosy pro jejich praxi a kazuistickým

sdílením zkušeností. Aktuálně připravujeme seminář na využití termokamer ve výuce ve spolupráci s výzkumným

centrem NTC ZČU. Ve spolupráci s Albi dále připravujeme setkání pracovních skupin matematické a čtenářské

gramotnosti s tématem využití deskových her ve výuce. A v neposlední řadě je to webinář pro Řídící výbor

s organizací Portus Plus na téma „FAKE NEWS a DEEP FAKES“, ke kterému jsou přizváni i rodiče a pedagogové

z našich škol.

Též chystáme semináře měkkých dovedností s Ing. Štěpánkou Syrovátkovou a jejími kolegy, setkání ke čtenářské

gramotnosti a logopedii v MŠ a seminář o práci s hlasem. S potěšením na dva dubnové víkendy chystáme i navazující

setkání na aktivity loňského roku – Letní škola a Ředitelská akademie. Po dvouleté pauze jsme též mohli navázat na

vzájemné návštěvy v mateřských školách, kde jsou aktuálně zapojeny čtyři školky napříč územími.

V základních uměleckých školách se připravují společné workshopy pro žáky různých hudebních či pěveckých oborů

a do finále se též blíží projekt CLIL, díky němuž vzniká unikátní soubor pracovních listů k využití pro praxi použití této

metody ve školách. V mateřinkách, které mají odloučená pracoviště, mohou v nejbližších dnech očekávat závoz

dalšího kusu diagnostické pomůcky s názvem Klokanův kufr. Pro školy i školky připravujeme (ve spolupráci se

spolkem Ametyst) výukový program „Biopoklad“ a též průběžně doplňujeme Půjčovnu pomůcek podporujících

digitální gramotnost, o které si více můžete přečíst v samostatném článku.

Období blížícího se finiše projektu tedy využíváme maximální možnou měrou a těšíme se na vše, co ještě stihneme

pro naše školy v území v rámci MAP II připravit a zrealizovat😊. Další samostatný článek je o projektu společnosti

Post Bellum, který je též podpořen z projektu MAP.

PŮJČOVNA POMŮCEK PODPORUJÍCÍCH DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

V rámci realizace Místních akčních plánů vzdělávání na území Stodska a Nýřanska se MAS Radbuza na jaře loňského

roku rozhodla uvést do života Půjčovnu pomůcek podporujících digitální gramotnost. Smyslem Půjčovny bylo

pořízení robotických hraček a deskových her a jejich nabídka na našich webových stránkách, jejichž prostřednictvím

si budou školy v našich regionech uvedené pomůcky zapůjčovat. Školy si mohou pomůcky objednat v jakémkoliv

dostupném počtu, ale nejvíce na dobu tří měsíců. Po dobu trvání výpůjčky mohou roboty využívat, jak považují za

vhodné.

A co nabízíme? V prvé řadě je to BEEBOT – robotická včelka, mající
mnohostranné využití, je určena hlavně pro děti z mateřských škol a
žáky prvního stupně. Včelka se pohybuje po jednotlivých krocích ve
čtyřech směrech (dopředu, dozadu, doprava, doleva), otáčí se o 90° a
lze ji naprogramovat až na 40 kroků. Beeboty vždy půjčujeme se sadou
5 podložek a nově také dodáváme barevné držáky na tužky, které
jednoduše nasadíte, dodáte tužku, naprogramovanou včelku vyšlete na
papír a sledujete, co za výtvor váš robůtek nakreslil.
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Dalším chytrým robůtkem je OZOBOT BIT. Ten využívá ke komunikaci unikátní barevný jazyk založený na různých

variací zelené, modré a červené, přičemž každá variace znamená pro ozobota jiný povel. Proto vám pro začátek

stačí papír a pár fixů, kterými nakreslíte ozobotovi dráhu plnou křižovatek, zatáček a hlavně příkazů – ozokódů.

Ozoboty BIT půjčujeme v obrovské 18 kusové sadě, ve které jsou obsaženy barevné fixy, příslušenství pro

nabíjení, návleky pro roboty a tištěný průvodce. Nově jsme pro školy také pořídili sadu dřevěných puzzlů, kde si

pro svého robota můžete sestavit unikátní dráhu bez použití papíru a fixů.

A nejchytřejším robůtkem v naší nabídce je OZOBOT EVO. Ten se programuje stejně jako předešlý typ, jen je

ještě o něco chytřejší. Dokáže poblikávat sadou barevných LED diod, komunikuju i přes Bluetooth a má

infračervené senzory, které upozorní robota na všechny překážky v cestě.

V naší Půjčovně nabízíme taktéž dvě deskové hry – první z nich se jmenuje LOGIC TOWN. Ta přináší celou řadu

různě obtížných zadání. Nejjednodušší jsou vhodné i pro děti od 4 let, ty obtížné dají zabrat každému z nás.

Mechanika hry je odvozena od známého schématu, kdy máte správně seřadit různé lidi (kuchař, pilot, stavař,

hasič a řidič) a stejného počtu domácích mazlíčků (zajíc, kočka, pes, želva a papoušek) do domečků vedle sebe.

Na každé kartě jsou symboly, které určí pouze některé vztahy mezi jednotlivými figurami. Stačí jen veškeré

informace správně použít a umístit obyvatele do správných domečků.

Druhou hrou je SCOTTIE GO!, která kombinuje kartonové dlaždice, kterými hráči vytvářejí programovací příkazy,

a multimediální mobilní aplikaci pro zadávání a kontrolu úkolů. Vaším úkolem bude pomoci hlavnímu hrdinovi,

robotovi Scottiemu, vrátit se na domovskou planetu. Jeho pohyb a úkony budete řídit pomocí příkazů na

kartonových dlaždicích, které je nutné sestavit ve správném pořadí.

Zájem o půjčovnu je napříč územím Stodska a Nýřanska, roboty a deskové hry si půjčují školy i školky a dané

subjekty vždy využívají maximální, tzn. tříměsíční výpůjční dobu. Půjčují se vždy ty pomůcky, které jsou pro

danou oblast nejvhodnější. Na půjčovnu máme jen ty nejlepší ohlasy, a proto ji plánujeme v nejbližších

měsících rozšířit o další pomůcky, např. o 3D tiskárny.

4
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Vzdělávací projekt, doprovodná výstava, ale i zaznamenání vzpomínek pamětníků, takové aktivity nabídne
organizace Post Bellum na Chotěšovsku.

Základní školy z Chotěšova, Dobřan, Holýšova a Stodu se zapojily do projektu Příběhy našich sousedů. Ten běží v
České republice i Plzeňském kraji již několik let, v oblasti jižního Plzeňska je ale stále spíše nečekaným
doplněním tradičního vzdělávání.
V rámci projektu mají žákyně a žáci základních škol za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky,
digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či
dokument. A výstup následně veřejně prezentovat.

Slavnostní prezentace místního běhu projektu proběhne 31. května 2022 v Chotěšově. Výstup studentského
projektu doplní ale i setkání pamětníků, jejichž příběhy týkající se Chotěšovska zaznamenala v uplynulých
měsících právě organizace Post Bellum pro svou sbírku Paměť národa. Ty budou, kromě samotné sbírky
dostupné na www.pametnaroda.cz, ke shlédnutí i na doprovodné výstavě.

Sbírka Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná
online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století. Dokumentaristé se
zaměřili na historii kláštera Chotěšov a jeho okolí. Realizace celého projektu byla podpořena Místní akční
skupinou Radbuza z projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v SO ORP Stod.

MAP STODSKO & NÝŘANSKO

http://www.pametnaroda.cz/
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Program rozvoje venkova (PRV)

V 6. výzvě PRV po administrativní kontrole na SZIF zůstalo osm projektů. Projekt „Obnova 1. místnosti 2. NP SV

nároží východního křídla zámku Čečovice – 1. etapa“ z fiche 3.12 byl ŘO při kontrole vyřazen z důvodu rozporu u

vybraného režimu podpory, který bohužel již nelze změnit. Tato skutečnost nás mrzí, ale již teď víme, že žadatel

svůj záměr odložil a bude realizovat v další plánované výzvě PRV. Potěšující zprávou je, že pět z osmi projektů

bylo schváleno ŘO k poskytnutí dotace z PRV a žadatelé mají podepsané Dohody o poskytnutí dotace a nyní se

mohou pustit do samotné fyzické realizace projektu.

Dle HARMONOGRAMU VÝZEV plánujeme vyhlásit další výzvu PRV na duben či nejpozději květen. Samotné
vyhlášení je podmíněno změnou finančního plánu PRV, a to navýšení stávající alokace o alokaci přiznanou pro
přechodné období. O vyhlášené výzvě včetně jejího celého znění budeme informovat prostřednictvím webových
stránek.

Výzva MAS Radbuza č. 6 PRV

Název projektu Fiche Výdaje, ze kterých je stanovena dotace

• Rozvoj nezemědělské činnosti 3.3 3 400 000 Kč

• Pořízení pásové pily 3.3 485 000 Kč

• Rekonstrukce lesní cesty Siňora 3.4 2 222 223 Kč

• Zvýšení atraktivity lesoparku Martinská stěna – nerezová skluzavka 3.9 500 000 Kč

• Rekonstrukce kuchyně a koupelny po navýšení kapacity dětí v MŠ Kvíčovice 3.12 368 000 Kč

• Zlepšení prostředí v ZŠ a MŠ Vejprnice 3.12 1 500 000 Kč

• Modernizace školní jídelny a pořízení naučných prvků pro ZŠ Dobřany 3.12 1 500 000 Kč

• Dobřany – oprava Zvonice – kostel sv. Mikuláše 3.12 1 500 000 Kč

https://www.mas-radbuza.cz/dotace-mas/vyzvy-sclld/harmonogram-vyzev/
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REALIZACE SCLLD

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Jak jsme informovali již v minulém čísle zpravodaje, v listopadu loňského roku skončila lhůta pro podávání

žádostí o podporu prostřednictvím monitorovacího systému (MS2014+) u posledních dvou výzev v tomto

programovém období, a to 12.Výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (III.) a

13.Výzva MAS Radbuza – IROP – Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti

dopravy (IV.). Následně byla dokončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, kterou provedla kancelář

MAS Radbuza. Věcné hodnocení provedla Výběrová komise na jednání dne 3. 2. 2022 a na únorovém jednání

Výkonné rady byly projekty doporučeny k financování. V rámci 12. výzvy je oproti předpokladu pouze jeden

náhradní projekt, u 13. výzvy bylo možné ještě dodatečně navýšit alokaci výzvy o prostředky (úspory)

z předešlých výzev. Všechny projekty jsme poté předali řídícímu orgánu k závěrečnému ověření způsobilosti.

V následující tabulce uvádíme aktuální přehled projektů vč. částky alokace na výzvu.

12. výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (III.)

Název projektu CZV

• Obnova fasády bývalého správního úřadu chotěšovského kláštera 1 018 624,83

• Severní ohradní zeď spodní zahrady kláštera (náhradník) 2 938 994,00

Projekty celkem 3 957 618,83

Částka alokace na výzvu 2 938 994,31

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

Název projektu CZV

• CHODNÍK PRO PĚŠÍ – ULICE V RYBNÍČKÁCH – PANKRÁCKÁ V OBCI TLUČNÁ 2 307 355,03

• VEJPRNICE, CHODNÍK DO OBCE VEJPRNICE – BRŮDEK 2 663 961,60

Projekty celkem
4 971 316,63

Částka alokace na výzvu
6 815 100,75

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

V operačním programu zaměstnanost proběhla u 5. výzvy MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření (III.) změna

výzvy, a to v době prodloužení fyzické realizace projektu do 30. 6. 2023. Tato změna umožní projektům

v probíhající fyzické realizaci na základě žádosti o změnu do tohoto mezního data realizaci prodloužit.
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REALIZACE SCLLD
V plném proudu jsou přípravy Operačního programu Zaměstnanost plus pro nové programové období 2021-

2027. Aktuálně mapujeme potřeby našeho zájmového území v oblasti aktivit, které budeme moci v tomto

programovém rámci realizovat. Proti současnému programovému období zde totiž nastane změna, žadatelé již

nebudou podávat jednotlivé žádosti přes MAS řídícímu orgánu, nově bude všechny projekty, resp. aktivity

realizovat sama MAS a subjekty, které si dříve podávaly žádosti o dotaci, budou nyní fungovat jako její partneři.

To přinese pro naše současné žadatele velkou úlevu od administrace projektů, o kterou se bude starat MAS.

Na základě zjištěných potřeb následně připravíme tzv. Akční plán OPZ+, který bude obsahovat konkrétní

aktivity (dříve samostatné projekty) realizované v letech 2023 až 2028, časový harmonogram, rozpočet a další

údaje. A na co tedy bude možné podporu čerpat? V OPZ plus to budou tyto aktivity:

• aktivizace a participace cílových skupin, komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje

komunitních center

• kulturní aktivity organizované členy komunity (divadelní představení, výstava fotografií, filmové kluby apod.)

• výchovně vzdělávací aktivity jako komunitní knihovny, semináře pro mládež zaměřené na budoucí uplatnění

na trhu práce, besedy s odborníky a další

• environmentální aktivity

• zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti, např. sousedská či generační výpomoc, sousedský

jarmark, bazar, potravinová banka

• sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí

• sdílený sociální pracovník pro více obcí, mobilní týmy zajišťující výpomoc starším a osamělým občanům

• komplexní podpora sociálního/dostupného/krizového bydlení

• podpora lokální koncepční, strategické či metodické činnosti obcí např. při aktivním zjišťování potřeb v obci

nebo při zavádění koordinovaného přístupu k řešení dané problematiky v území (tvorba obecních plánů

prevence rizikových sociálních jevů a krizových plánů obce pro oblast sociálního začleňování)

• posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora

dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci

• komunitní projekty propojující lidi s podobnými problémy, např. rodiče s dětmi s hendikepem či rodiče

samoživitelé, svépomocné a podpůrné skupiny rodičů, sdružení pečujících, kluby seniorů

• sdílení péče formou tzv. homesharingu, který podporuje integraci lidí se specifickými potřebami do

většinové společnosti a zdravou separaci dětí, pečujícím dává příležitost proniknout do jejich světa a učit se

vidět ho jinýma očima

• mezigenerační projekty, např. hlídání a vyzvedávání dětí aktivními seniory nebo staršími vrstevníky dětí,

navštěvování seniorů, osamělých občanů a lidí žijící v izolaci místními dobrovolníky

• sdílená a neformální péče, vč. paliativní a domácí hospicové

• doprovázení, edukace, poradenství, terapie, asistence a spirituální podpora pro rodinné příslušníky a další

blízké a pečující osoby

• zapůjčování kompenzačních a asistivních pomůcek usnadňujících péči v domácím prostředí

• podpora odborných pracovníků poskytovatelů těchto služeb
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KRAJSKÝ SYMPOZION PEČOVAT, PRACOVAT, ŽÍT

POZVÁNKA

• zaměstnanostní programy – podpora tvorby pracovních míst na venkově

• komunitní projekty postavené na sdílení pracovníků, prostor, vybavení či pomůcek (sdílené dílny a zahrady,

zpracovny ovoce, zeleniny a medu, moštárny, zajištění údržby veřejných prostranství apod.)

• flexibilní formy zaměstnávání, pracovní mentoring, mezigenerační tandemy na pracovištích, tréninková

pracovní místa, stáže u zaměstnavatelů

• prostupné zaměstnávání, komunitně prospěšné zaměstnávání

• podnikatelské inkubátory a podpora podnikání na zkoušku

• posilování rodinných vazeb

• příměstské tábory komunitního typu, programy pro rodiny

• podpora seniorů v aktivním zapojování se do komunity

Na závěr připojujeme výzvu Vám všem čtenářům: pokud Vás uvedené aktivity zaujaly a chtěli byste bližší

informace, popovídat si o možnostech zapojení se do OPZ+ nebo máte konkrétní zájem realizovat nějakou z

uvedených aktivit, prosím, ozvěte se nám na info@mas-radbuza.cz. Budeme také rádi za zprávy, které aktivity

byste uvítali, aby se u Vás v obci realizovaly, nebo jednoduše co Vám v okolí chybí. Za veškeré náměty Vám předem

děkujeme.

Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory rodičů na trhu

práce? Pak si vás dovolujeme pozvat na krajskou konferenci

Pracovat, pečovat a žít dne 4. dubna 2022 v Mezigeneračním

a volnočasovém centru ve Vochově. A jaká téma se budou

probírat?

➢ Jak získat finanční prostředky na platy zaměstnanců z

projektů, které jsou zaměřené na slaďování rodinného a

profesního života.

➢ Možnosti pro maminky na mateřské či rodičovské

dovolené, jak skloubit pracovní a rodinný život např.

doplněním či zvýšením kvalifikace zcela zdarma a

nalezením pracovního místa s příspěvkem

zaměstnavateli.

➢ Inspirace na slaďující projekty v rámci dotačních výzev

díky prezentovaným projektům a zkušeností z praxe.

Nezapomeňte se registrovat přes odkaz: 

https://www.vochomurky.cz/konference/

REALIZACE SCLLD

https://www.vochomurky.cz/konference/
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VENKOVSKÝ DŮM PK

JARO VE VENKOVSKÉM DOMĚ

Jaro je za dveřmi, a to je ideální čas začít připravovat plány na nadcházející období! Všichni se již těšíme, že

načerpáme novou energii a zážitky, tak neváhejte a přijďte se k nám inspirovat. Naše prostory na náměstí

Republiky 131/17 dostávají nový kabát a samy o sobě tak budou stát za návštěvu. Kromě toho u nás můžete

nasbírat mnoho zajímavých tipů, co v Plzeňském kraji podniknout. Plánujeme pro vás pozvánky na kulturní a

společenské akce, které se chystají v regionech plzeňského venkova formou ukázek a „ochutnávek“ z programu,

prezentace obcí, mikroregionů a jejich činnosti či tvořivé workshopy s našimi zručnými řemeslníky. Rozhodně je na

co se těšit.

Sledujte náš web venkovskydum-pk.cz, Facebook či Instagram a nic nového vám neunikne.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS RADBUZA, Z.S.

Výkonná rada MAS Radbuza, z.s. si Vás dovoluje v souladu se stanovami spolku pozvat na jednání Valné hromady

MAS Radbuza, z.s., které se uskuteční ve velkém sále MěÚ Stod na adrese nám. ČSA 294 dne 7. 4. 2022 od 16:00

Navrhovaný program jednání:

1. Zahájení

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti MAS Radbuza v mezidobí

5. Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání na Stodsku a Nýřansku – projekty MAP II

6. Schválení úprav Vnitřní účetní směrnice

7. Schválení Výroční zprávy, účetní závěrky a inventarizace majetku za rok 2021

8. Schválení plánu činností na rok 2022

9. Schválení rozpočtu MAS Radbuza na rok 2022

10. Zpráva k realizaci SCLLD 2014+ a přípravě SCLLD 2021+

11. Diskuze, různé

12. Usnesení

13. Závěr

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Jan Bostl

Obec Kvíčovice – Předseda MAS Radbuza, z.s.

https://www.venkovskydum-pk.cz/
https://www.facebook.com/venkovskydumpk/
https://www.instagram.com/venkovskydum/
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INFORMATIVNÍ SETKÁNÍ KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ NÝŘANSKA A STODSKA 

Místní akční skupina Radbuza si Vás dovoluje pozvat na Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání na území

Nýřanska a Stodska.

Setkání se uskuteční dne 7. dubna. 2022 od 16:00 ve velkém sále MěÚ Stod na adrese nám. ČSA 294, Stod.

Cílem setkání je informovat zástupce obcí, podnikatelů i neziskových organizací o aktivitách, které jsou realizovány

jako součást Místního akčního plánu vzdělávání v mateřských, základních a uměleckých školách na Nýřansku.

Během setkání proběhne rekapitulace dosavadní činnosti a bude představen i výhled aktivit pro období 2022 –

2023.

Program setkání:

▪ Kvalita vzdělávání v ČR – kvalita a trendy

▪ Místní akční plány vzdělávání v kontextu zvyšování kvality vzdělávání v ČR

▪ Místní akční plány vzdělávání na Nýřansku a Stodsku

GRANTOVÝ PROGRAM

Je již pravidlem, že na začátku roku vyhlašujeme Grantový

program MAS na podporu lokálních kulturních a

společenských akcí v zájmovém území MAS Radbuza. Nejinak

tomu bude v roce 2022. Alokovaná částka pro letošní ročník

je stanovena ve výši 60 000 Kč. Pořadatelé mohou žádat o

finanční příspěvek až do výše 10 tisíc korun. Přesné znění

pravidel je uveřejněno na webu MAS Radbuza a žádosti je

možné zasílat pouze poštou na adresu nám. ČSA 24, 333 01

Stod. Nezapomeňte označit v levém horním rohu nápisem

Grantový program 2022. Žádosti MAS přijímá od 1. března

2022 do 30. dubna 2022 (rozhodující je datum a čas podání).

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ MAP

GRANTOVÝ PROGRAM 2022



∙  www.mas-radbuza.cz  

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

VESNICE ROKU 2022
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Po dvouleté přestávce byl vyhlášen nový, již 26. ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky do soutěže mohou obce

podávat do 29. dubna 2022. Celkový vítěz letošního ročníku soutěže bude znám 17. září 2022, přičemž

vyhlášení proběhne tradičně na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Pro oceněné obce jsou připravené finanční

odměny formou dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního

prostředí.

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Vesnice roku pořádají během měsíců března a dubna ve spolupráci

s finalisty krajských kol posledních ročníků sérii motivačních seminářů pro obce, na které se můžete v případě

zájmu přihlásit.

Semináře se uskuteční ve třech termínech:

29. března v Bělotíně (okr. Přerov, Olomoucký kraj) - registrace

5. dubna v Lipové (okr. Děčín, Ústecký kraj) - registrace

7. dubna v Pusté Kamenici (okr. Svitavy, Pardubický kraj) – registrace

Program (shodný pro všechny semináře):

09:30 – 10:00 Prezence účastníků

10:00 – 10:15 Zahájení

10:15 – 12:30 Organizace soutěže Vesnice roku 2022

Prezentace hodnocených oblastí, resp. udělovaných ocenění

(Modrá stuha, Bílá stuha, Oranžová stuha, Zelená stuha, knihovny a informační

technologie obce atd.)

12:30 – 13:30 Diskuze, ukončení, oběd

13:30 – 14:30 Prohlídka obce

Veškeré informace o soutěži včetně přihlášky najdete na webu www.vesniceroku.cz. 

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/kalendar-akci/motivacni-seminar-vesnice-roku-2022-1
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/kalendar-akci/motivacni-seminar-vesnice-roku-2022-2
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/kalendar-akci/motivacni-seminar-vesnice-roku-2022-3
http://www.vesniceroku.cz/


Po dlouhé době klidu a prosperity za požehnané
vlády zvěčnělého krále Karla jakoby se v zemích
Koruny české začalo stmívat. Při velmi nepevné
vládě Václavově, který se více věnoval zábavám,
honům a frejům, se velice uvolnila morálka v zemi.
Zejména šlechta, vedena vzorem panovníkovým. I
někteří z kněží se nechovali zrovna zbožně. Marně
je arcibiskup Jan z Jenštejna napomínal. A z
napomínání krále bylo nakonec umučení
generálního vikáře Jana. Čas nutně spěl k
nepříjemnostem, že budou tak veliké nikdo však
nečekal.
Pak ale docházelo k takovým hrůzám, že i v tak
drsné době to šokovalo celou Evropu. Husité
nahnali jeptišky do kostela a ten pak zapálili,
vojevůdce osobně probodl kněze, nesoucího
Nejsvětější svátost, což bylo něco neslýchaného. To
vše se dělo pod vznešenými hesly, většinou ale byl
důvodem, jako vlastně vždy, zisk.
I Chotěšov a jeho klášter zažil hrůzné situace. V
lednu roku 1421 byl obsazen husitskými vojsky,
jeptiškám se podařilo utéci do opevněné Plzně,
kde klášter vlastnil dům. K útěku některým
posloužila i tajná chodba z kláštera na Křížový vrch,
či odbočka z této tajné chodby, která byla vyústěna
ve Stodě ve starém mlýně, který odedávna klášteru
patřil. Žižka osobně přepadl klášter, vyplenil, co
mělo pro něj cenu a celý klášter zpustošil. Klášterní
poklad se mu ale najít nepodařilo.
Podařilo se ale chytit klášterního hejtmana, který
zařizoval útěk klášterních panen, sám to však
nestihl. Husité na něm chtěli vyzvědět, kde je
uschován klášterní poklad, o to šlo především. Ale
ať zkoušeli jakákoli muka, hejtman neřekl nic.
Nakonec ho husité upálili v železné kleci.
Po válkách dal vděčný klášter na místě umučení
statečného muže postavit dřevěný kříž. Ale v kraji
se ještě dlouho nevedlo dobře a když se dařit
začalo, rozhořela se další válečná vřava, která
trvala celých třicet let.
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LEGENDY Z ÚZEMÍ

KDO NAJDE KLÁŠTERNÍ POKLAD
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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.
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.

Až po dlouhé době, vděčný klášter nezapomněl, byl
postaven na tomto místě u silnice do Stoda v roce 1867
mariánský sloup.
Dávno již zaniklo vědomí o tajných chodbách a
pokladech, zůstaly zkazky a pověsti. Statečný hejtman,
který ví, co husitům neprozradil, se však vrací. Vždy o
Velkém pátku, kdy se v kostele čtou pašije, se objeví na
místě hejtmanovy smrti malý modravý plamínek. Najde-li
ho člověk spravedlivý, bude jím doveden až do míst, kde
už téměř šest staletí čeká poklad na své nové majitele.


