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Zpravodaj MAS Radbuza, z.s.
Číslo 2/2018

Slovo úvodem

Dobrý den Vám všem, kteří čtete tento zpravodaj.

Dnes bych Vás hlavně rád pozval na akce, které

naše místní akční skupina pořádá, popřípadě se na jejich

pořádání podílí. Tou nejbližší jsou Slavnosti slunovratu, konané

již tuto sobotu, 16.června, v prostorách chotěšovského kláštera.

Další akcí je tradiční Baroko na Bylinkovém panství

v Rochlově, které se uskuteční poslední červencovou neděli

(29.7.) v rámci Letního barokního festivalu 2018. Na další akce

podpořené z Grantového programu MAS Radbuza najdete

pozvánky na následujících stranách zpravodaje.

Úspěšný projekt MAP skončil a pokračujeme dále navazujícím projektem MAP II.

V této souvislosti mi dovolte přivítat v našem týmu Místní Akční Skupiny Radbuza nové

zaměstnance. Určitě se s nimi seznámíte v průběhu projektu nebo na našich akcích.

V rámci poskytování služeb v oblasti GDPR bylo předáno cca 95 %

implementačních dokumentů. V průběhu prvních 14 dní od začátku platnosti nařízení bylo

v rámci služby pověřence (DPO) vyřízeno celkem 37 dotazů a právních vyjádření jak pro obecní

úřady, tak i pro občany a organizace domáhajících se svých práv týkajících se ochrany

osobních údajů.

A samozřejmě je nutné v neposlední řádě zmínit naši nejhlavnější aktivitu, a tou je

implementace strategie CLLD v území MAS. Zde někteří úspěšní žadatelé jsou již ve fázi

proplácení svých projektů. Došlo k hodnocení projektů podaných do další výzvy OPZ a zároveň

se připravuje nová výzva PRV.

O všem se dočtete podrobněji v tomto zpravodaji. Osobně bych Vám na závěr rád popřál

krásné a odpočinkové léto, příjemné dovolené a prázdniny.

MAS Radbuza v současné chvíli připravuje podklady pro vyhlášení v pořadí již

3. výzvy v rámci Programu rozvoje venkova. Plánovaný termín vyhlášení je 4. července

a příjem žádostí bude probíhat až do 1. srpna. Projekty budou moci podávat jak zemědělští

podnikatelé, tak podnikatelé v nezemědělském sektoru, a to do Fichí zaměřených na

zemědělské či nezemědělské podnikání. Dále budou moci žadatelé podávat své projekty do

Fiche zaměřené na neproduktivní investice v lesích. Celková výše dotace pro

3. výzvu je 8 700 000 Kč, přičemž výše podpory je v rozmezí 45 % – 100 %, a to v závislosti

na typu žadatele.

V tomto roce se jedná již o poslední výzvu vyhlášenou v rámci Programu

rozvoje venkova. Další výzvu lze očekávat až na jaře roku 2019. Pokud tedy máte připraven

nějaký konkrétní projektový záměr, neváhejte využít této příležitosti k jeho podání již do této

výzvy. V případě, že si s přípravou projektové žádosti nebudete vědět rady, obraťte se na

naše manažery programových rámců, kteří vám s její přípravou poradí a pomohou. Pokud

byste se chtěli dozvědět více informací o samotné výzvě a vyhlašovaných Fichích, zúčastněte

se také semináře k přípravě projektů, který pořádá MAS Radbuza pro žadatele dne

18. července od 10 hodin v kanceláři MAS Radbuza ve Stodu.

MAS Radbuza vyhlašuje výzvu PRV
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Místní akční plány vzdělávání jdou do dalšího období

Dne 31. května uběhly již dva roky od zahájení tvorby a realizace Místních

akčních plánů vzdělávání na území SO ORP Stod a Nýřany. V současné době končí původní

projekty, prostřednictvím kterých byla tvorba a realizace těchto plánů financována. Od

1. června 2018 pak začíná realizace projektů navazujících, prostřednictvím kterých bude

realizace místních akčních plánů v obou ORP financována v následujících čtyřech letech.

A i když se nacházíme v přechodném období, tak činnost partnerství škol v rámci místních

akčních plánů jede na plné obrátky.

Asi nejvýraznější květnovou akcí bylo Dobřanské ZUŠkování. Společné

muzicírování a malování základních uměleckých škol z regionu proběhlo pod patronací ZUŠ

Open dne 26. května 2018 na dobřanském náměstí. Sešlo se zde pět základních uměleckých

škol - Dobřany, Nýřany, Stod, Holýšov a Třemošná. Návštěvníci si mohli vychutnat mnoho

různých vystoupení jednotlivců i hudebních uskupení. Díky dvěma podiím na opačných

stranách náměstí byl program téměř bez prodlev, což bylo velmi příjemnou skutečností.

Počasí bylo „na objednávku“ báječné, občerstvení v podobě nanuků a ledové tříště od

výrobců Dobřanské zmrzliny, pivo z Modré hvězdy a další dobroty odpoledne příjemně

dolaďovaly. Pilotní ročník této partnerské akce pěti ZUŠ z území ORP Stod a Nýřany

nastartoval krásnou novou tradici setkávání. V rámci rozvoje partnerství v území bychom ji

rádi viděli putovat i po ostatních městech, kde základní umělecké školy působí.

Nejbližší realizovanou aktivitou přelévající se mezi projekty budou „Klokanovy kufry“,

diagnostická pomůcka pro mateřské školy, která je pedagogickým sborům velkým přínosem

pro práci s dětmi. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost poměrně finančně

náročnou, aktuálně jimi nedisponují zdaleka všechny mateřské školy. Prostřednictvím

realizace místních akčních plánů postupně vybavíme kufry všechny zapojené mateřské školy

v území ORP Stod a ORP Nýřany.

I v příštím školním roce nás čeká řada aktivit, které chceme na základě podnětů

škol a vzdělávacích institucí z území Nýřanska a Stodska realizovat. Výčet těchto aktivit je

uveden v Akčních plánech MAP SO ORP Stod a Nýřany na období 2018 – 2019. Tyto

plány jsou k dispozici na internetových stránkách projektu. Nové nápady a aktivity bychom

také rádi sesbírali při rozhovorech se zástupci mateřských, základních a uměleckých škol,

které proběhnou v následujících měsících. Věříme, že i následující roky partnerství MAP

budou stejně činorodé, jako ty uplynulé, a že se nám podaří nastartovat dlouhodobou

spolupráci všech aktérů vzdělávání v území. Tak nám držte palce!

Vystoupení na Dobřanském ZUŠkování Kreativní workshopy pro děti

https://www.mas-radbuza.cz/projekty-map/


Pozvánky na akce
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Grantový program MAS Radbuza na rok 2018

V GP si pro tento rok podalo žádost o finanční příspěvek na své akce

a projekty celkem 15 organizací, z nichž 10 bylo podpořeno. Některé z událostí již proběhly

a my vám rádi prostřednictvím dalších stran zpravodaje prezentujeme, jak se vydařily.

Na ty další, jež jsou teprve na programu, Vás jménem pořádajících organizací

srdečně zveme formou vybraných pozvánek, které najdete pod tabulkou podpořených

projektů. Organizátorům přejeme, aby se realizované akce nad očekávání vydařily a

návštěvníci si tak užili dny plné zábavy.

DATUM AKCE POŘADATEL

25. a 26.5.
Seal‘s run – běžecké a překážkové 

závody
Seal‘s run, z.s.

2.6. Cyklozávod do vrchu Obec Kvíčovice

9. a 10.6. Víkend otevřených zahrad 2018 Lubor Šimek

9.6.
130. výročí založení dobrovolných 

hasičů v obci Chotěšov
SDH Chotěšov

23.6. X. chotěšovské zahradní slavnosti Brána Kláštera Chotěšov, o.p.s.

24.-28.7., 

31.7.-4.8.
Letní kino Dobřany Městské kulturní středisko Dobřany

25. a 26.8.
Folk a country festival pro zámek 

Čečovice
Český svaz ochránců památek

1.9. 4. Den horníků ve Zbůchu
Hornicko historický spolek 

Západočeských uhelných dolů

2.9. Pohádkové náměstí Dobřany Přátelé Koinonie

22.9. Ukončení turistické sezóny
Správa Kláštera premonstrátek v 

Chotěšově, z.ú.
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Hornicko historický spolek ZUD

každoročně pořádá pro své členy a širokou

veřejnost několik akcí, mezi které patří

především obnovená tradice Dne horníků.

Slavnost probíhá v areálu ZUD a.s.

a předchází jí průvod obcí, kterého se

účastní nejen občané Zbůchu v čele

s představiteli obce, ale i členové a příznivci

spolku a řada hostů z hornických spolků

z celé ČR.

4. den horníků ve Zbůchu

1.září 2018 se na Den horníků návštěvníci sejdou v 11.00 hodin v Chotěšově

na hřbitově u pomníku, aby společně uctili památku třinácti obětí důlního neštěstí. Následně

se účastníci tohoto aktu přesunou autobusem na náměstí ve Zbůchu, odkud vyrazí

slavnostní průvod obcí, který skončí tradičně v areálu ZUD, kde na zúčastněné bude čekat

bohatý kulturní program, občerstvení a určitě i dobrá zábava.

Pohádkové náměstí

v Dobřanech

Poslední prázdni-

novou neděli se na dobřanském

náměstí TGM uskuteční

pohádková akce pro všechny děti

s podtitulem Pomozte Pepíčkovi

najít štěstí.

Závěr akce vyvrcholí

v 16:00 pohádkovým před-

stavením. Všechny děti obdrží

malý dáreček.

Nabídka akcí je

skutečně široká a Vy jste

všichni srdečně zváni. Věříme,

že si každý z Vás najde to své

a ve společnosti rodiny

a přátel si za krásného letního

počasí užijete spoustu zábavy

a příjemných chvil.
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REPORTÁŽ 

Z PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Víkend otevřených zahrad

v Chotěšově

V rámci celonárodní akce

Víkend otevřených zahrad byla o víkendu

9. – 10. června zpřístupněna veřejnosti spodní

zahrada chotěšovského kláštera. Návštěvníci

si tak mohli prohlédnout kouzelná zákoutí

s pozůstatky historie, místní rozárium s více

než 150 druhy růží a mnoho dalšího.

Pořadatelé mysleli i na děti, které se mohly

povozit na koni.

V rámci doprovodného programu

byla připravena sobotní přednáška Ing. Petra

Hodonického PhD. o zahradách v Provence

a jižní Francii a koncert skupiny Nigunatica.

V neděli pak koncert revivalové skupiny Petr

Novák forever.

130. výročí 

SDH Chotěšov

V sobotu 9. června

proběhla v Chotěšově oslava

130. výročí založení sboru

dobrovolných hasičů.

Kancelář MAS Radbuza Vám přeje 

krásné prožití letních dní.


