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N A ÚVOD

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
za okny je již letní počasí, avšak ať už svítí slunce, nebo prší jako z konve, MASka ve své práci
nepolevuje a připravuje pro Vás různorodé akce, vyhlašuje výzvy SCLLD, organizuje akce pro
mateřské, základní a základní umělecké školy a v neposlední řadě zajišťuje funkci pověřence
GDPR.
Letošní jaro se, co se týče SCLLD, neslo ve znamení evaluace naší Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje. Činnost mid-term evaluace představovala střednědobé
hodnocení Strategie CLLD, v jejímž rámci vyhlašujeme výzvy v Programových rámcích IROP,
OP Zaměstnanost a Program rozvoje venkova a rozdělujeme tak do území finanční
prostředky z Evropských fondů.
Evaluaci SCLLD jsme začali zpracovávat již na podzim loňského roku sebehodnocením
vnitřních činností a procesů a hledáním způsobů, jak je co nejvíce zlepšit, a to zejména s ohledem na naše žadatele a příjemce.
V průběhu jara jsme zorganizovali setkání Focus Group, kde jsme s účastníky diskutovali změnu zejména problémů a potřeb
a silných a slabých stránek území. Probrali jsme také, o jaká opatření našich Programových rámců by měli potenciální žadatelé
zájem, a o které naopak zájem není.
S několika příjemci, kteří v současné chvíli realizují své projekty nebo je již dokončili, jsme vedli rozhovory, při kterých jsme
se ptali především na to, jak plánovali a připravovali svoje projekty a zda měli v průběhu realizace nějaké problémy či komplikace.
Na základě informací z Focus Group a rozhovorů s příjemci jsme zhodnotili dosavadní naplňování Strategie CLLD a především
jsme navrhli změny v Programových rámcích a alokacích jednotlivých opatření tak, abychom se co nejvíce přiblížili aktuálním
potřebám a požadavkům potenciálních žadatelů v našem území.
V průběhu léta pro Vás chystáme množství zajímavých akcí, již 15. 6. se v zahradě chotěšovského kláštera uskuteční
Slavnosti slunovratu, 27. 7. se pak můžete těšit na Baroko na Bylinkovém panství Rochlov. Mnoho zajímavých událostí nás čeká
také v prostorách DEPO2015, kde se nachází Vám již jistě známý Venkovský dům Plzeňského kraje. Více informací
k připravovaným akcím naleznete na následujících stránkách.
Za celou MAS Vám přeji krásné léto plné příjemných a kulturních zážitků.

Ing. Kamila Webrová, manažer programových rámců
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G RANTOVÝ PROGRAM

GRANTOVÝ PROGRAM 2019
6. května 2019 se v zasedací místnosti MAS Radbuza ve Stodu sešla Grantová komise. V rámci Grantového programu 2019
již byly vyhodnoceny zaslané žádosti, kdy všech 11 došlých bude z Grantového programu podpořeno. Výkonnou radou bylo
schváleno navýšení alokace ze 100 na 103 tisíc Kč. Zápis z jednání Grantové komise včetně tabulky s podpořenými žádostmi
naleznete na webových stránkách MAS Radbuza.

K ULTURNÍ AKCE MAS

PŘIPRAVUJEME
BAROKO

NA

BYLINKOVÉM

PANSTVÍ

ROCHLOV – 27. 7. 2019

V sobotu 27. července proběhne již tradiční akce „Baroko na bylinkovém panství Rochlov“. Sejdeme se opět v krásném
prostředí rochlovského zámku, tentokrát v 17 hodin, a vy se můžete těšit na mini gastrofestival ve stylu „ochutnej zámek
a podzámčí“ – budete moci vyzkoušet nejen jídla, která ochutnávala barokní šlechta, ale také jídla spíše pro chudší vrstvy
obyvatelstva. Vybrané lahůdky pro vás připraví Restaurant Budino, Kvíčovická hospůdka a Hostinec 1749. Připraveny budou
také ochutnávky vín a kávy.
Těšit se také můžete na oživené prohlídky zámku, na oblíbené přednášky Ing. Karla Drhovského či na ukázky barokní
hudby v zámecké kapli. Z dalšího doprovodného programu – je připraven bylinkový očistný rituál, výklad karet, automatická
kresba, jarmareční stánky a mnoho dalšího. Po setmění je pro všechny návštěvníky nachystán nádherný barokní ohňostroj.
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OHLÉDNUTÍ – NÝŘANSKÉ ZUŠKOVÁNÍ 2019
V sobotu 18. května proběhl 2. ročník společného festivalu pěti základní uměleckých škol z území SO ORP Nýřany a SO
ORP Stod, a to z měst Nýřany, Třemošná, Stod, Holýšov a Dobřany. Jak sám název napovídá, ZUŠkování proběhlo tentokráte
v Nýřanech a bylo doprovodnou akcí celostátního happeningu ZUŠ Open. Ač nás při ranní přípravě podií, stánků, laviček
a dalších nezbytných věcí pro technické zázemí lehce děsil údaj na teploměru držící se jen pár stupňů nad nulou a šedá jednolitá
obloha, do odpolední druhé hodiny, kdy byla celá akce zahájena, za námi spolu s návštěvníky dorazily sluneční paprsky a pěkné
počasí.
Celé odpoledne se na dvou podiích střídali sólisté i soubory, a vrcholným číslem byla společná vystoupení pěveckých
sborů a folklorních souborů všech zúčastněných ZUŠek. V přilehlém parku byl vytvořen prostor pro výtvarné obory, na trávníku
a pod stromy si každý příchozí mohl najít to, co ho zajímalo a vznikla zde velmi příjemná, odpočinková a zároveň tvůrčí
a kreativní zóna.
Akci považujeme za velmi zdařilou a jako poděkování všem zúčastněným si dovolujeme použít text ředitelky nýřanské ZUŠ
paní Bibiany Dienstbierové a vzpomínkový plakát.

P ODĚKOVÁNÍ
Ráda bych tímto ze srdce poděkovala všem zúčastněným za skvěle odvedenou práci, za čas obětovaný nad rámec povinností
a v neposlední řadě za obrovské úsilí, které věnovali přípravám a realizaci festivalu Nýřanské ZUŠkování. Chtěla bych poděkovat
báječným moderátorům Lukáši Vrbovi (ZUŠ Nýřany) a Romanu Teistlerovi (ZUŠ Holýšov), kteří nás mistrně provázeli celým
Nýřanským ZUŠkováním.
Velké díky patří ředitelům, učitelům, pracovníkům škol, žákům i rodičům žáků všech základních uměleckých škol. Poděkovat
musím také pracovníkům MAS Radbuza za perfektní spolupráci a zajištění všeho potřebného, poděkování patří i zvukařům za
výborné ozvučení celé akce. Samozřejmě nemohu opomenout poděkovat pracovníkům města Nýřany za vstřícnost, za poskytnutí
náměstí, za propagaci akce i za pohodlné lavičky k sezení, dále pak děkuji všem, kteří se podíleli na zabezpečení občerstvení, také
místním hasičům, pracovníkům hospodářského dvora, Sokolovny, SKC a všem dalším, kteří nám pomáhali. Děkuji i milému
obecenstvu, které přišlo povzbudit a potleskem ocenit všechny účinkující.
Nýřanské ZUŠkování byla opravdu velmi povedená akce a musím napsat, že takovou mohla být jen a jen díky vám všem, kteří
jste se na přípravách a její realizaci spolupodíleli.
Takže ještě jednou vám všem za to DĚKUJI.
Bibiána Dienstbierová
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DEN JINDE
V ZÁJEMNÉ NÁVŠTĚVY ŠKOLNÍCH PARLAMENTŮ
29. A 30. DUBNA & 29. A 31. KVĚTNA 2019
Chotěšov, Stod, Holýšov, Horní Bříza, Líně, Žichlice, Líšťany a Třemošná – to jsou obce a města, jejichž základní školy se
v letošním školním roce zapojily do projektu Den jinde. Parlamenty či třídní kolektivy se vzájemně navštívily ve svých školách a
strávily celý den na partnerské škole, ve vyučování, na setkání parlamentů či v jiných aktivitách připravených hostitelskou školou.
Většina škol se zúčastnila již podruhé, některé z nich navštívily stejné školy, čímž navázaly a prohloubily již vytvořené kontakty
z loňska, jiné naopak využily možnost podívat se do jiné školy.
Po absolvování vzájemných návštěv ve školách
se děti a pedagogové sešli na závěrečném setkání
v dramacentru Johan v Plzni, kde vzájemně
zhodnotili své „dny jinde“ a společně absolvovali
rolovou hru pod vedením místních lektorek.
Prvostupňové děti absolvovaly společnou „plavbu
lodí“ a druhostupňové si zahrály aktéry v příběhu
Leopolda Hilsnera. Jako „pozorovatelé“, kteří neznají
třídní kolektivy a vidí jen výslednou spolupráci,
musíme konstatovat, že děti se v příbězích natolik
vzájemně prolnuly, že nebylo poznat, kdo je z jaké
školy, což je krásným výsledkem společného
partnerství škol.

SCIOŠKOLA
E XKURZE – 15. KVĚTNA 2019
Dne 15. 5. 2019 jsme pro zájemce uspořádali exkurzi do pražské 11. SCIOškoly. Zástupci z řad „tradičních“ škol z území
MAS Radbuza měli možnost poznat zcela odlišný styl výuky a přístupu k žákům. Jednotlivých skupin naší výpravy se ujali
tamější žáci, kteří nás provedli po škole, představili, jak to u nich chodí a jakým způsobem probíhají jednotlivé dny. Všichni
jsme záhy poznali, že tradiční školství nelze s výukou na SCIOškole srovnávat, nicméně bylo na první pohled jasné, že si každý
z exkurze něco odnese. Ať již to budou různé výukové prvky nebo „jen“ potenciální otevření se novým možnostem. Děkujeme
tímto zástupcům 11. SCIOškoly za jejich vstřícnost a pozornost, kterou nám během celého dne věnovali.
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ZMĚNA SCLLD FINANČNÍHO PLÁNU IROP A OP Z
V dubnu byla schválena avizovaná změna Strategie CLLD spočívající ve změně finančního plánu Programových rámců IROP
a OP Z. Pro žadatele je přínosná zejména změna finančního plánu Operačního programu Zaměstnanost, kde jsme odebrali
alokace z opatření 2.2 Podpora sociálních a návazných služeb ve výši 1 000 000 Kč a z opatření 2.3 Podpora sociálního podnikání
ve výši 1 910 000 Kč, o která nebyl ze strany žadatelů zájem. Odebrané finanční prostředky byly přesunuty do opatření 2.4
Prorodinná opatření, o které je největší zájem. V Programovém rámci IROP byla odebrána 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.
Malá část alokace byla odebrána také z opatření 1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení
bezpečnosti dopravy z důvodu kurzovních změn EUR, kvůli kterým došlo k přepočtu celkové alokace v právním aktu z EUR na
CZK.

I NTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
(IROP)
V předchozím čísle jsme Vás informovali o nadcházejícím věcném hodnocení žádostí přijatých do 6. výzvy MAS RadbuzaIROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (II.), 8. výzvy MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání
(II.) a 9. výzvy MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (II.).
S potěšením konstatujeme, že všech pět přijatých projektů získalo ve věcném hodnocení potřebný minimální počet bodů
a Výběrovou komisí byly doporučeny k financování, toto rozhodnutí následně schválila i Výkonná rada MAS. Všechny žádosti
byly poté předány řídícímu orgánu k Závěrečnému ověření způsobilosti a nyní netrpělivě čekáme na jejich schválení ze strany
řídícího orgánu a vydání právního aktu.

O PERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OP Z)
Od 24. dubna je vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu na Prorodinná opatření. Celková alokace výzvy po
schválení navýšení alokace opatření činí 4 576 867,50 a žádosti jsou prostřednictvím systému ISKP14+ přijímány až do
17. 6. 2019 do 12 hodin. Prozatím byly podány dvě žádosti o dotaci, v obou případech se jedná o projekty navazující na úspěšné
projekty, u nichž v současné době probíhá realizace a které pomáhají rodičům v území MASky zajistit svým dětem hlídání
a volnočasové aktivity v době, kdy chodí do práce.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
Manažeři programových rámců provedli u šesti projektů podaných do 4. výzvy PRV hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti, bohužel jeden z projektů byl v této části hodnocení vyřazen. Zbylých pět projektů splnilo všechna kritéria
přijatelnosti a formálních náležitostí a byly předány Výběrové komisi, která provedla věcné hodnocení. Všechny projekty získaly
alespoň minimální potřebný počet bodů. Výkonná rada následně výběr projektů schválila a všechny projekty doporučila
k financování. Poté MAS projekty předala k administrativní kontrole na SZIF a žadatelé se pustili do realizace výběrových řízení,
jejichž dokumentaci budou již brzy předávat ke kontrole nejprve na MAS a následně i na SZIF.
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MOŽNÁ ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV
V rámci Programu rozvoje venkova zvažujeme zavedení nové Fiche založené na Článku 20 Pravidel PRV. Pro naše žadatele
to znamená, že budou mít možnost čerpat dotace na více předmětů podpory než dosud. Alokace nové Fiche by mohla být
přibližně 4,5 mil. Kč. Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze
kterých je stanovena dotace.
Článek 20 Pravidel PRV obsahuje celkem 8 nových oblastí čerpání, není však reálné zavést do nové Fiche všechny
odstavce, a to jak z důvodu omezené alokace, tak i s ohledem na složitost hodnocení projektů mezi sebou. Všechny odstavce
Vám krátce představíme, kompletní informace naleznete v Pravidlech 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje na stránkách SZIF, v sekci Program rozvoje venkova 2014-2020, Opatření 19.2.1.
Žádáme Vás o vyplnění dotazníku k Článku 20 a Vašich preferencí ohledně možností zavedení jednotlivých odstavců. Dotazník je
možné
vyplnit
na
stránce
HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSCY0MKJANZHL6QLEWYWYMHWYIK4FN6BTEIX2WCN5M-ZW9Z_Q/VIEWFORM. Níže naleznete základní informace k jednotlivým odstavcům Článku 20.
•

•

•

•

•

•

•

•

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a) Veřejná prostranství v obcích
o podpora obnovy veřejných prostranství – náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční
stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce
o oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech b) Mateřské a základní školy
o podpora investic do mateřských a základních škol
o nesmí dojít k navýšení kapacity zařízení v důsledku realizace projektu
o projekt musí být v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje
o oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, školská právnická osoba
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech c) Hasičské zbrojnice
o investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
o oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech d) Obchody pro obce
o investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky)
o oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech e) Vybrané kulturní památky
o obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova (nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky) mimo památek UNESCO
o oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, p.o. zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace, registrované církevní
a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
o investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní
a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven
o oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní nezisková organizace,
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby
o projekty musí být v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje a prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech
o nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, kotle specifikované v Pravidlech a výdaje na stavební
a technologické úpravy opláštění budovy nad 200 000 Kč
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech g) Stezky
o podpora projektů v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa
o oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
o projekty musí být v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje a prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech
o nezpůsobilými výdaji jsou cyklostezky, singletreky, in-line dráhy, ferrata
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech h) Muzea a expozice pro obce
o výstavba a obnova výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní
a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu
o oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
o projekty musí být v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje a prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech
o podpora se nevztahuje na muzea, jejichž zřizovatelem je stát nebo kraj
o podpora se nevztahuje na exponáty
o nezpůsobilými výdaji jsou kotle specifikované v Pravidlech a výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy nad 200 000 Kč
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V ENKOVSKÝ DŮM PK

VENKOVSKÉ EXPO 2019
Ve spolupráci Venkovského domu
PK, Místních akčních skupin Plzeňského
kraje a Tržnice DEPO se uskutečnila živá
prezentace řemeslné a kulturní nabídky
plzeňského venkova, tedy jarní edice
Venkovského EXPA. To 28. dubna 2019
probudilo
nádvoří
plzeňského
DEPO2015.
Své stánky zde rozložili umělci
a producenti z území. Návštěvníci si tak
mohli zakoupit například skvělé sýry,
ručně vyráběné šperky, dřevěné hračky
a mnoho dalšího. O teplé občerstvení
ve venkovském duchu se postarali
pánové z Kvíčovické hospůdky. Hostina
u stolu dlouhého přes polovinu nádvoří
mohla začít!
I přesto, že organizátory strašilo
počasí, které v jednu chvíli vyústilo
i v malou spršku, tak se návštěvníci
nenechali odradit. Mnozí díky tomu
objevili širokou nabídku aktivit, která se

odehrávala pod střechou Tržnice DEPO.
Svůj um zde předváděli řemeslníci,
někteří formou workshopů zapojili
i tvořivé návštěvníky, kteří si tak mohli
uvázat jarní věnec nebo na hrnčířském
kruhu vytočit originální hrneček.
V
prostorách
showroomu
Venkovského domu Plzeňského kraje
probíhala expozice 3D modelu
původního železničního mostu přes
přehradu
Hracholusky
včetně
fotodokumentace probíhající stavby.
Kdo dorazil, nepřišel v žádném
případě zkrátka, jelikož si kromě
originálních výrobků mohl odnést
i mnoho zajímavých tipů na výlety od
zástupců jednotlivých MAS Plzeňského
kraje.
Již tak příjemnou atmosféru
vylepšovali pouliční umělci neboli
buskeři, kteří svou hudbou vykouzlili na
tvářích návštěvníků nejeden úsměv.

O děti bylo postaráno při tvořivých
dílničkách a v dětském koutku na
nádvoří.
Samozřejmě i při této akci byl
otevřen Venkovský dům Plzeňského
kraje, aby prezentoval producenty
z plzeňského venkova. Ti mají,
v případě zájmu o vystavení a následný
prodej svých výrobků, možnost oslovit
Jana
Floriana
na
e-mailu
obchod@vdpk.cz a domluvit se na
dalším postupu.

Foto: Petr Janík
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L EGENDY Z ÚZEMÍ

PROČ JE KOSTEL V ČEČOVICÍCH ČERVENÝ
Kdo jiný, než vzdělaný a zcestovalý rod Bušků z Velhartic,
kteří svého času vlastnili i tvrz v Čečovicích, by mohl dát
postavit kostel tak výjimečný, jako je kostel sv. Mikuláše. V té
době jim patřila i čečovická velká tvrz, kam občas zajížděli,
zejména na hony. Země Koruny české měly krátce už svého
vlastního arcibiskupa a Velhartičtí chtěli i na svém panství
vytvořit něco výjimečného, co by arcidiecézi representovalo.
Zvolili své nejzápadnější území záměrně, ať ti nafoukanci, co
sem přichází, vidí.
V té době se dostavovala katedrála v Řezně, kterou tam
Velhartičtí viděli a obdivovali. Domluvili se s řezenskou
stavební hnutí – a měli na to – že jim postaví na jejich panství
v Čechách sice malý, ale dosud nevídaný kostel podle svých
plánů. Řezenská stavební huť zvolila jako stavební materiál
hlavně cihly, což se Velhartickým pro v Čechách neobvyklý
materiál líbilo. Těžké vozy pak přivezly nejen cihly, ale i několik
už vytesaných portálů, které huti zbyly z řezenské katedrály.
Stavba byla záhy dohotovena ve zvláštním gotickém rýnskobavorském vyjádření a zářila do krajiny temně zlatohnědou
barvou, což byla barva ze západu dovezených cihel.
Návštěvníci, kteří přicházeli od hranic, jen překvapeně zírali.
Po r. 1409 se přes dědictví dostalo panství v Čečovicích
do
vlastnictví
Jindřichovi
z
Rožmberka,
patřící
k nejvýznamnějším českým pánům. Svá rozsáhlá panství
spravoval prostřednictvím svých purkrabí. Čečovice spravoval
Přibík z Janovic, který byl ve službách mocného pána dlouhá
léta ke vší spokojenosti. Ale stalo se, jen Bůh už ví proč, pan
purkrabí se začal mocnému pánu protivit a vzpouzet
a v nastalých státních rozepřích se postavil proti němu. To si
ale Jindřich III. Rožmberk, purkrabí na Pražském hradě,
nemohl nechat líbit. I okrádání by snesl, ale postavit se proti
své moci, to nemohl nechat bez odezvy. Podařilo se mu, že
pana Přibíka v Čečovicích zajali a na příkaz pána hned
potrestali. I na svou dobu dost tvrdě, popravou. Stětí mečem
bylo neprodleně provedeno, jak bylo zvykem pro odstrašení,
na veřejnosti, na návsi před kostelem. Ovšem nemyslící
rožmberský mistr popravčí si postavil lešení se špalkem tak
blízko kostela, že proud krve zalil i jeho cihlovou fasádu.
Už přihlížející vesničané - poprava byla veliká událost
v jejich nudném životě - byli tímto závěrem zděšeni.
Krev – a navíc ne tak docela spravedlivě odsouzeného, na
posvátném
místě,
zasvěceném
přitom
jednomu
z nejdobrotivějších svatých!
Poprava měla nedobrou odezvu v nepřátelství
a válečných půtkách s Přibíkovými strýci Rýzmburskými
z Janovic, což se nevlídně odrazilo i v hospodářství na
čečovickém panství. A čečovický cihlový kostel začal postupně
měnit barvu.

Cihly v barvě písku vystřídaly cihly do červena, jako by se
celý kostel zaléval krví. Války i barevné změny ukončila
smrt pana Jindřicha 28. července 1412, prý velice
bolestivá.
Pozdější bouřlivé události a výměna obyvatelstva
zasunuly událost donepaměti, červená barva cihel ale
zůstala. Jenom povětří pak ustálilo barevnost cihel do tónů
v Čechách obvyklých, tady na architektuře zcela neobvyklé.

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

KONFERENCE VENKOVSKÉ FÓRUM 2019
ANEB BAROKO V MASCE
Ve dnech 25. – 26. dubna 2019 se sešli aktéři nejen z území MAS a Mikroregionu v prostorách malebného Zámku Rochlov
na konferenci Venkovské fórum 2019. Dvoudenní program byl poměrně obsáhlý, všichni účastníci tak jistě získali mnoho nových
poznatků i odpovědí na své otázky. Úvodní slovo patřilo organizátorům konference, tedy konkrétně panu Jiřímu Chmelovi za
SZIF a Martinu Sobotkovi za Mikroregion Radbuza.
Dále již přišel na řadu hlavní program - řešena tak byla témata z oblasti CLLD, GDPR, ale také možnosti meziobecní
spolupráce a mnoho dalšího. V roli řečníků se objevili zástupci Mikroregionu Radbuza, MAS Radbuza a MAS Český Západ,
Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ministerstva vnitra České republiky, a v neposlední řadě také ze Sdružení lesních školkařů ČR.
Václav Kubernát a Jan Florian, jakožto zástupci partnerských MAS (Radbuza a Český Západ), společně představili činnost
projektu Venkovského domu Plzeňského kraje a akce Venkovské EXPO, o němž jste se mohli dočíst na předchozích stranách
zpravodaje.
V rámci jednoho z bloků se účastníci vydali za inspirativními projekty podpořených žadatelů z Programu rozvoje venkova.
První den byl zakončen vydatnou večeří v Kvíčovické hospůdce.
Naše MAS se na konferenci podílela také svým dílem. Dílem, který nám několik dní před začátkem stahoval útroby strachy.
Důvod byl prostý – měli jsme se stát součástí živých obrazů v rámci exkurze na rochlovském zámku. V dobových, tedy barokních
kostýmech! Ještě, když jsme se do kostýmů převlékali, měli jsme strach, jestli se nám vše podaří. Nakonec jsme si naše malé
představení moc užili a zpětně museli uznat, že strach byl naprosto zbytečný. Jak nám to slušelo, můžete posoudit sami. ☺
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