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NA ÚVOD

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

čtvrtletí roku za námi, rovněž tak i omezení vyvolaná COVIDem-19 a před námi,
doufám již ty lepší momenty nadcházejících měsíců. Vrátili jsme se z práce z domova
k práci na svých pracovištích či dokonce nastoupili do jiné práce, jako v mém případě.
Jakožto nový zaměstnanec v MAS bych se s Vámi v těchto řádcích chtěl pozdravit
a současně informovat, že se společně budeme setkávat při různých příležitostech
či jiných situacích vyvstávajících z potřeby našeho zájmového území.

Po dobu rodičovské dovolené budu zastupovat paní Ing. Dianu Zahradníkovou, která
na konci června odešla za mateřskými povinnostmi, a které tímto nejen já, ale i celý
kolektiv kolegů z MAS přeje mnoho štěstí, zdraví a hlavně hodně radosti z potomka.

Z aktivit MAS v rámci Strategie CLLD byl v současné době ukončen příjem žádostí
o podporu, a to do 5. výzvy programového rámce PRV (Program rozvoje venkova).
Seminář k této Výzvě proběhl začátkem května po rozvolnění vládních nařízení a bylo
možné se na něm společně setkat.

∙  www.mas-radbuza.cz  

V rámci příprav na nové programové období již bylo započato s kompletací elektronické žádosti o schválení standardizace naší
MAS. Rovněž jsou oslovována stávající města a obce ze zájmového území o potvrzení souhlasu setrvání v našem území. Oslovili
jsme i tzv. bílá města/obce na mapě, která se nyní v žádném zájmovém území nenachází či nespadají pod žádnou jinou MAS.

Z kulturních akcí bych Vás rád pozval koncem července na „Baroko na Bylinkovém panství Rochlov 2020“. Tato akce je jednou
z těch pravidelně pořádaných a z důvodu, že jsme o hodně akcí v tomto roce přišli, věřím, že o to větší bude o ni zájem.

Za celou MAS Vám přeji krásné léto strávené s blízkými či v kruhu rodinném.

Mgr. Lukáš Reimann, manažer programových rámců

MAS RADBUZA

MAS RADBUZA

●

●
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GRANTOVÝ PROGRAM

V řádném termínu pro příjem žádostí do Grantového programu dorazilo do poštovní schránky kanceláře MAS celkem
7 žádostí. 5. května 2020 tak mohla zasednout Grantová komise MAS Radbuza k vyhodnocení jednotlivých žádostí. V letošním
ročníku Grantového programu bylo podpořeno všech 7 podaných žádostí, v celkové částce 70.000 Kč. Jednotlivé projekty
uvádíme níže v přiložené tabulce, včetně termínů jejich konání.

GRANTOVÝ PROGRAM 2020
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Přehled žádostí přijatých do GP MAS Radbuza 2020
číslo žadatel název akce termín

1 Český svaz ochránců památek Folk-country festival pro zámek Čečovice 22. - 23. 8.

2 Přátelé Koinonie Pohádkové náměstí Dobřany 30. 8.

3 Mobilisace 1938, z.s. Všekary - Výstava mobilisace 2020 26. 9.

4 Vochomůrky, z.s. Dětský den 13. 6.

5 Johan, zapsaný ústav Barokní dech 24. 7. - 2. 8. 

6 obec Všekary Koncert barokní hudby v kostele sv. Barbory 25. 7.

7 MKS Dobřany Letní kino Dobřany 28. 7. - 8. 8.

POZVÁNKA NA AKCI



POZVÁNKA NA AKCI
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MAP STODSKO & NÝŘANSKO
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MAP STODSKO A NÝŘANSKO

V POLOVINĚ REALIZACE PROJEKTŮ
Konečně máme za sebou ta nejtěžší koronavirová omezení a svět se opět vrací do „normálu“. My MAPáci tak můžeme

rozjíždět naplánované aktivity. Zároveň jsme se ovšem propracovali do poloviny projektu a je tedy nasnadě určité bilancování
toho, co se nám povedlo či naopak, jaké jsou další projektové vize a kam bychom rádi dále směřovali.

V červnu 2018 rozjel nositel MAS Radbuza, z.s. dva projekty zaměřené na vzdělávání, každý za jednotlivou ORP v území
(konkrétně MAP II na Stodsku a na Nýřansku). Oba projekty navázaly na vlnu MAP I a nadále rozvíjejí aktivity z předchozího
období. Aktuálně tedy máme za sebou dva roky MAP II, během nichž jsme uspořádali mnoho akcí ať již v rovině vzdělávací, tak
v rámci podpory spolupráce v území. Krásnými společnými projekty jsou např. Den jinde, který zapojené školy mohou využít
k vzájemnému setkávání a sdílení zkušeností, nebo ZUŠkování, při němž spolupracují všechny ZUŠ v území na akci, která vyvrcholí
společným uměleckým festivalem. Při pravidelném setkávání ředitelů škol základních i mateřských mohou ředitelé společně
probrat nejen radosti i strasti všedních školních dní, ale především získat lepší přehled o tom, co Místní akční plány v území
přinášejí. Pravidelnou součástí těchto setkání bývají vzdělávací akce, které poskytují mnoho tipů, jež lze využít při vyučování ať již
na půdě škol mateřských, tak základních. Mimo tato setkání uskutečňujeme individuální rozhovory s řediteli a ředitelkami škol,
na jejichž základě mapujeme potřeby škol v území, které se nadále promítají do strategickým dokumentů. Na základě výstupů
z těchto dat jsme v květnu 2020 aktualizovali dokument MAP, který je k dispozici mj. na našich webových stránkách.
Samozřejmostí vycházející z metodiky je setkávání členů Pracovních skupin z oblasti matematické a čtenářské gramotnosti,
v MAP II nově i v rámci rovných příležitostí a financování. Též jsme vyvezli pedagogy z „našich“ škol na exkurzi do vzdělávacích
zařízení za hranicemi území a oni tak mohli zjistit, jak to funguje nejen v jiné škole, ale i v rámci zcela odlišného systému výuky
(velice podnětná byla v tomto směru návštěva SCIO školy).

V počátcích projektu jsme si stanovili mnohé cíle, jež jsou průběžně naplňovány, případně posouvány k realizaci
v pozdějším období. Pravidelně se nám daří distribuovat knihy do škol pod hlavičkou projektu Čtení – nejlepší učení, zapojené
školy pro své žáky získaly deskové hry v rámci aktivity Deskové hry do škol a momentálně dáváme dohromady finální podobu
půjčovny digitálních pomůcek. Všechny mateřské školy v území dostaly k užívání Klokanovy kufry, diagnostickou pomůcku pro
předškolní děti. Realizujeme mnoho školení a seminářů na témata vycházející z potřeb území, aktuálně připravujeme týdenní
Letní školu pro pedagogy základních a mateřských škol, kde se dotkneme témat jako minimalizace šikany, syndromu vyhoření
a jak mu předcházet a dalších forem psychohygieny. Zároveň již postupně připravujeme akce pro další školní rok a též např.
zprostředkováváme možnost supervize pro školy, které si ji zvolily ke svému rozvoji.

Celý tým MAP SO ORP Stod a SO ORP Nýřany přeje školám a všem jejich „uživatelům“ příjemné prázdniny a méně
dramatický školní rok, než byl ten letošní.

Není to tak dávno, co se svět prakticky zastavil. Všichni jsme byli nuceni zpomalit a někteří z vás měli tu smůlu, že jste
museli stopnout veškeré své podnikatelské aktivity. Jednou z koronavirem nejvíce postižených oblastí je bezpochyby cestovní
ruch. Ubytovací zařízení byla na přechodnou dobu uzavřena, obchody taktéž, návštěva veřejných míst i památek nebyla
povolena. Mnoho podnikatelských subjektů bylo nuceno svou činnost ukončit. Ti, kteří měli to štěstí, že pandemii „přežili“,
začínají dnes prakticky od nuly. O to více je nyní potřeba určitá forma spolupráce napříč nejbližším okolím. Partnerství
meziobecní, mezi podnikateli samotnými nebo naopak mezi podnikateli a obcemi – to vše je občas nutné trochu nastartovat,
určit směr, který je prospěšný co největšímu počtu zapojených. Právě toto je cílem Destinační společnosti Radbuza, která se
snaží zasadit o rozvoj cestovního ruchu ve svém území. Naší společnou prací chceme přilákat nové návštěvníky, zatraktivnit
místní zajímavosti, zpřístupnit lokální lákadla nejen blízkému okolí, ale také návštěvníkům ze vzdálenějších koutů republiky.
V případě, že máte zájem se do této aktivity zapojit a společně tak rozvíjet území, které je i Vaše, neváhejte nás kontaktovat.

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST MAS RADBUZA

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST

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

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Začátkem dubna nám řídící orgán schválil změnu Strategie CLLD, v jejímž rámci jsme zavedli novou Fichi 3.12 Podpora
obnovy a rozvoje venkova a upravili jsme finanční plán tak, aby byla větší část alokace k dispozici ve Fichích, o které naši
žadatelé projevili největší zájem.

Díky schválení této změny jsme ke dni 4. 5. 2020 konečně mohli vyhlásit Výzvu č. 5 PRV, a to na následující Fiche:
• 3.1 Podpora zemědělského podnikání
• 3.2 Zpracování zemědělských produktů
• 3.3 Podpora nezemědělského podnikání
• 3.4 Lesnická infrastruktura
• 3.9 Neproduktivní investice v lesích
• 3.12 Podpora obnovy a rozvoje venkova

Pro zájemce o tuto výzvu jsme 18. 5. 2020 uspořádali seminář, kde se potenciální žadatelé dozvěděli, jak podat žádost
prostřednictvím Portálu farmáře v novém designu a základní informace k jednotlivým Fichím. Pro ty, kteří se semináře nemohli
zúčastnit, nebo jim informace o jeho konání unikla, jsme prezentaci s informacemi vyvěsili na našich stránkách pod odkazem
https://www.mas-radbuza.cz/dotace-mas/vyzvy-sclld/prv/vyzva-c-5-prv/.

Projekty do Výzvy č. 5 jsme přijímali až do 19. 6. 2020. První se nám sešly již na konci května, do ukončení výzvy jsme jich
přijali celkem 8. V následující tabulce uvádíme jejich přehled.

U přijatých žádostí teď proběhne hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcné hodnocení, po
kterém budou úspěšné projekty doporučeny k financování.

Výzva MAS Radbuza č. 5 PRV

Název projektu Fiche
Výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace

• Pořízení nastýlacího vozu 3.1 450 000 Kč

• Investice do pořízení stroje Vstiš 3.1 450 000 Kč

• Podpora nezemědělského podnikání – Statek Kumberk 3.3 1 999 999 Kč

• Rozvoj podnikání – TS 3.3 990 000 Kč

• Lesní cesta Všenory – Siňora 3.4 1 000 000 Kč

• Stezka na vrchol Křížového vrchu – dokončení vycházkového 

okruhu, Obec Chotěšov
3.9 323 410 Kč

• VEJPRNICE – ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ 

ŠKOLY
3.12 500 000 Kč

• MĚSTSKÁ KNIHOVNA A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTO 

TOUŠKOV
3.12 1 500 000 Kč

https://www.mas-radbuza.cz/dotace-mas/vyzvy-sclld/prv/vyzva-c-5-prv/
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

(OP Z)
V operačním programu zaměstnanost v současné době probíhá realizace projektů, které byly úspěšné v 5. výzvě MAS Radbuza
OPZ vyhlášené na podporu prorodinných opatření od 24. 4. 2019 do 17. 6. 2019. Pro příjemce projektů z této výzvy chystáme
seminář, který by jim měl poskytnout základní informace k podání zprávy o realizaci a žádosti o platbu a vykazování indikátorů
v IS ESF 2014+. O termínu konání semináře vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

V minulém čísle jsme vás informovali, že všechny přijaté projekty – 3 projekty v 10. výzvě MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění
infrastruktury pro vzdělávání (III.) a 4 projekty v 11. výzvě MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou
dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.) – úspěšně prošly věcným hodnocením a ze strany MAS byly doporučeny
k financování. V každé výzvě, bohužel, projekt s nejnižším počtem bodů pouze jako náhradník. Všechny projekty jsme poté
předali řídícímu orgánu k závěrečnému ověření způsobilosti. V tomto procesu proběhly větší i menší úpravy v projektech a nyní
je závěrečné ověření způsobilosti dokončeno u všech projektů s výjimkou jednoho projektu z 10. výzvy. Jeden projekt z 11.
výzvy byl v průběhu procesu závěrečného ověření způsobilosti stažen ze strany žadatele, zbývající tři projekty v 11. výzvě jsou
již oficiálně doporučeny k financování ze strany řídícího orgánu, jelikož alokace na jejich podporu je díky stažení jednoho
z projektů dostatečná. V následující tabulce uvádíme aktuální přehled projektů a aktuálních částek způsobilých výdajů.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

(IROP)

10. výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (III.)

Název projektu CZV

• Vybavení odborných učeben 2. stupně Základní školy a mateřské

školy Stod
2 499 950,00

• Optimalizace a modernizace učeben pro výuku pracovních činností a

základy vaření
2 329 393,64

• Modernizace výuky přírodních věd ZŠ Dobřany 1 379 450,34

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

• Vejprnice, Tlučná – smíšená CS Tlučná – propojení v údolí 

Vejprnického potoka
16 940 692,68

• III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1.etapa) 7 330 023,14

• Výstavba pěší komunikace v obci Lochousice 762 345,27

• Lávka Kvíčovice (odstoupil) 2 183 679,68

Projekty celkem 25 033 061,09

Částka alokace na výzvu 25 167 566,91



Dobřany prý odvozují své jméno od
dobré, tedy úrodné půdy. Dobřanští by také
rádi odvozovali toto jméno od dobrých lidí.
Ano, má to platnost, ale jako všude, byli tu
lidé dobří i zlí. A jak to tak bývá, dobrota
vždy nebyla společníkem bohatství.
Bohatých lidí bylo v Dobřanech dost,
především právě díky dobré a úrodné půdě
a dobrému odbytu plodin do města Plzně.

Na okraji Dobřan měl usedlost jeden
podivně rychle zbohatnuvší sedlák.
O původu jeho jmění se říkalo ledacos, ale
znáte to: vlivným se huby ucpaly penězi
a ti ostatní se odbyli, že mluví ze závisti. Aby
se milostpaní příliš neunavila, přijali do
služby děvečku. Mladinkou dcerku vdovy,
která se živila praním v malém domku u řeky
v Plzni Lobzích. Aby matce a sourozencům
trochu pomohla v těžkém živobytí a něco se
naučila do života, přijala službu u tohoto
bohatého sedláka v Dobřanech. Chudá, ale
velice pracovitá a poctivá. A krásná jako
sedmikráska. Její krása se ale ukázala
nebezpečným vlastnictvím.

Syn tohoto zbohatlíka, opět nic
nového, si usmyslel, že si tu květinku pro
pobavení utrhne. Ale se zlou se potázal.
Dívenka, silná z těžké práce a vycvičená od
prádla u necek z obtěžování podobnými
hejsky, velmi rázně dotěru odehnala.
Nesmírně raněn ve své zbohatlické ješitnosti
se ukázal synáček ještě jako zbabělý a podlý.
S natékající modřinou pod okem spěchal za
tatíčkem s vymyšleným obviněním, že ho
dívenka napadla, okradla a že se dozvěděl,
že je v Plzni vyhlášenou helmbrechtnicí,
děvou povětrnou. Dívenka byla předána
spravedlnosti, kterážto je slepá, takže
neviděla, jak jednu misku vah převážil tučný
váček s penězi.

Dívku i synáčka vyslechli, jemu uvěřili
a vynesli ortel, že bude mrskána nad
městem na Kamýku, u šibenice, která zde
stála od r. 1725, kdy Dobřany dostaly hrdelní
právo.

∙  www.mas-radbuza.cz  
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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.

Stalo se. Ale dívenka, okradená o to jediné, co měla a čeho si cenila, čistotu
a poctivost, ztratila i sílu. Pří výkonu trestu za posměšků přihlížejících jí
puklo srdce.

Snad se pak i sedlák zastyděl, v tichosti ji převezl do Plzně a dokonce
zaplatil i pohřeb na chudinském hřbitově u sv. Mikuláše.

V těch dnech jakoby i nebe plakalo nad zmařeným mladým životem,
pršelo a pršelo. V den pohřbu šel mladík, který to vše způsobil a od exekuce
byl stále opilý, kolem rozvodněné řeky. A spadl tam. Spadl – nebo skočil, to
už nepoví. Jeho tělo ale zvednutá voda odnesla až do Plzně. Zachytilo se ve
vrbičkách pod domkem, odkud nebohá dívenka do Dobřan přišla.



ZE ZÁKULISÍ MAS
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Nutno říci, že uplynulé měsíce byly poněkud
nestandardní. A jelikož si nestandardní doba žádá
nestandardní činy, přinášíme Vám malý report, jak
to u nás „předpisově“ fungovalo.

Velkou část koronavirové pandemie jsme
pracovali z domova, ale když nastal čas se pomalu
vracet do zajetých kolejí, museli jsme si s tím
nějak poradit. První porada proto proběhla venku
na čerstvém vzduchu, v předepsaných
rozestupech a hlavně v rouškách. Jednohlasně
jsme se shodli, že už se opravdu těšíme, až se svět
vrátí do normálu a my tak budeme moci
absolvovat běžné aktivity, při nichž se i s vámi
budeme moci setkat tváří v tvář.

ŽIVOT MASKY S „KORONOU“

Jednou ze společných aktivit pro školáky, pedagogy i rodiče byla
tematická literární soutěž „Je radost nebo pohroma, míti školu na
doma?“, prostřednictvím které jsme je chtěli trochu rozveselit a přivést
na jiné myšlenky. V poště se nám sešlo mnoho příspěvků, které
nakonec velice pobavily především nás. Bylo totiž velmi milé číst, jak se
se zadáním všichni zúčastnění popasovali. Vítězové všech kategorií již
obdrželi své výhry a my vám tímto s radostí uvádíme alespoň jednu
z vítězných básní pro zlepšení dne.

„Hurááá, sláááva, sbohem úkoly,
od zítra už nemusíme do školy!“
Radovali se všichni žáci,
doufaje, že nedostanou žádnou práci.
Super, hlavou mi prolétlo, 
nemusím s úklidem čekat až na léto“
Uklidím půdu, byt i sklep,
dám do pořádku vše, co odkládám již tolik let.
Celá rodina radostně se usmívá,
než dorazí první várka učiva…

Tátovi prohloubily se vrásky,
když začal vzpomínat, co jsou to samohlásky.
Galantně odmítl nabídku domácí práce
a péči o potomky přenechal mně – matce.

„Třetí a sedmá třída…to zvládnu v pohodě!“
Ale již po chvilce to trochu dře…
„Dcero milá, trochu uber!
Žižka není youtuber!!!“
Namísto pár pohlavků,
dám jí radši přestávku.

Výtvarná výchova dcery mladší…
kresba do prachu na nábytku stačí.
Na tělák vyrážíme do lesa,

srdce mi radostí zaplesá,
bude chvilku ticho a klid,
víc nemohla jsem se mýlit…
Děti lačné po sociální blízkosti,
honí, ječí, hádají se a dělají hlouposti.

Když říkali, že poutě letos zrušili,
netušili, jak moc se mýlili!
Již 5. týden se se mnou domácí kolotoč –
učení, vaření, praní, úklid – točí,
kdy proboha tohle skončí!

Táta je doma!“ – přišla posila!
„Ty se tak máš, že jsi v práci nebyla!“
Ale co, dám si kafe a nohy nahoru,

„Mamííí, půjdeme hrát hru?“
„Ano broučku, už jdu!“

Připravím večeři, bojiště uklidím,
pusu a dobrou…ani pak se nenudím.
Čeká mě příprava na zítřejší hodinu,
z fyzikálních vzorečků se brzy pominu,
musím se naučit protínat kružnice,
určovat členy a zařadit opice.

Pak jistě pochopíte, že není moje vina,
když místo vody sáhnu po sklence vína… 😊

Kateřina Langmaierová (kategorie rodičů)


