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NA ÚVOD

Vážení čtenáři,

je za námi polovina roku 2021 a zdá se, že se pomalu vracíme do standardního,

nepandemického režimu. Věříme, že už nás nečeká žádná další vlna pandemie a jako

kancelář tomu jdeme naproti a téměř všichni už máme za sebou minimálně první

dávku vakcíny. I proto už pilně chystáme na 11. prosince akci Slavnosti slunovratu.

Než ale dojde na tuto akci, čeká nás mnohem dříve, a to už 24. července, naše

tradiční prázdninová slavnost Baroko na Bylinkovém panství Rochlov. A jelikož jsme

s Vámi nemohli oslavit 10. výročí založení MAS v březnu, kdy jsme byli nuceni zrušit

plánovaný reprezentační ples, připravili jsme si pro vás část programu k oslavám

výročí právě na akci v Rochlově. Mnozí z vás tak v nejbližších dnech obdrží poštou

osobní pozvánku na akci a budeme velmi rádi, když s vámi budeme moci 10 let

existence MAS oslavit při této prázdninové akci.

Na konci června nám končí příjem žádostí do výzvy v Programu rozvoje venkova. Ti,

co nestihnou podat svoji žádost do této výzvy, budou mít možnost zase příští rok,

pravděpodobně v jarních měsících roku 2022. Již nyní ale můžeme avizovat

i vyhlášení výzvy v IROP, a to už na podzim letošního roku. Výzvu už jsme původně

neplánovali vyhlašovat, ale jelikož v některých podpořených projektech došlo
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k úspoře financí v průběhu jejich realizace, dostala se nám část alokace na tento operační program zpět do „balíčku“ peněz

k rozdělení do území. Konkrétní avízo k výzvě očekávejte v příštím čísle Zpravodaje MAS.

I o prázdninách budeme na kanceláři pilně pracovat, především pak na dokončení Koncepční části strategie MAS na nové

programové období. Tuto strategii musíme předložit nejpozději do konce srpna ke schválení na MMR. Ještě před tím proběhne

její projednání veřejností (předpokládáme připomínkování v první polovině srpna) a následné schválení Valnou hromadou. S tou,

prosím, předběžně počítejte jako dvoudenní v termínu 22. až 23. srpna (termín je návrhem kanceláře a bude jej ještě schvalovat

VR a následně budou členové e-mailem informováni).

Asi jste zaznamenali, že několik obcí především na jižní Moravě postihlo ničivé tornádo. Strhla se velká vlna všech možných

způsobů solidární podpory. Jednou z možností, jak postižené obce podpořit, je zaslat finanční příspěvek na transparentní účet,

který zřídila Národní síť MAS ČR, prostřednictvím kterého místně příslušná MASka na základě znalostí území podpoří potřebné.

Doufejme, že takové události už nás v nejbližší době nepotkají a budeme mít možnost užít si všichni zasloužený odpočinek při

prázdninových dovolených, ať už v cizině u moře, nebo při poznávání krás České republiky. Přeji vám všem příjemné a klidné

letní měsíce.

Václav Kubernát, hlavní manažer MAS

MAS RADBUZA

MAS RADBUZA

●

●
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GRANTOVÝ PROGRAM

Grantová komise MAS Radbuza zasedla dne 9. června 2021. V termínu pro podání bylo na adresu MAS doručeno 12 obálek,
které po jejich otevření vydaly nestandardních 13 žádostí (jedna z obálek obsahovala dvě žádosti, byly tak rozděleny na dvě
samostatné položky k posouzení). Celková požadovaná výše finančního příspěvku dosáhla částky 127.000,- Kč, po jejich
důkladném posouzení doporučuje Grantová komise MAS Radbuza, z.s. Výkonné radě navýšit alokaci GP na 107,600,- Kč
a podpořit tak všech 13 žádostí (tabulku naleznete níže).

GRANTOVÝ PROGRAM 2021
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DESTINAČNÍ SPOLEČNOST

S ústupem jarní covidové vlny všichni podnikatelé v oblasti cestovního ruchu s nadějí vyhlížejí prázdninové období. Po

nuceném uzavření ubytovacích a stravovacích zařízení, památek i turistických atrakcí se návštěvníci pomalu začínají vracet

a turismus opět ožívá. Cílem Destinační společnosti Radbuza je aktivně propojovat jednotlivé aktéry cestovního ruchu a na bázi

partnerství vybudovat platformu k propojování obcí a podnikatelů v turistickém sektoru. Společným úsilím tak můžeme vytvořit

destinaci, která bude atraktivní pro návštěvníky z blízkého i vzdáleného okolí. Máte-li zájem být součástí této aktivity,

kontaktujte nás, rádi se s Vámi setkáme!

Pro příznivce naší šifrovací hry MASkou křížem krážem máme rovněž dobrou zprávu. V červnu byla spuštěna třetí trasa s 15

novými zastaveními, která vás opět zavedou na zajímavá místa regionu MAS Radbuza. Naše ručně kované stojany od

Uměleckého kovářství Brož & Ateliér 27 tak nyní potkáte napříč celým naším územím. Aktuálně je rozmístěno 45 stojanů

rozdělených do tří tras. Více informací k naší „stopovačce“ naleznete v samostatném článku. Tak neváhejte a začněte s námi

luštit! Těšíme se na vaše ohlasy.

Spojit se s námi můžete prostřednictvím e-mailu:

bartaskova@mas-radbuza.cz

NOVINKY Z DMO

Přehled žádostí přijatých do GP MAS Radbuza 2021
číslo žadatel název akce termín požadovaná dotace doporučení 

1 Český svaz ochránců památek Folk-country festival pro zámek Čečovice 21. - 22. 8. 2021 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

2 Alena Korcová Rozmarné hraní na Gigantu - vesnická beseda 23. 6. - 15. 9. 2021 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

3
Správa kláštera premonstrátek 
v Chotěšově

Letní filmový festival v Chotěšovském klášteře
25. 6., 2. 7., 9. 7., 28. 7., 

27. 8., 3. 9. 2021
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

4 Přátelé Koinonie Pohádkové náměstí Dobřany 29. 8. 2021 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

5a Občanské sdružení zvon, z.s. Kvíčovice rekonstrukce bitvy 1938 25. 9. 2021 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč

5b Mobilisace 1938, z.s. Všekary - Výstava mobilisace 2021 25. 9. 2021 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč

6 Vochomůrky Stezka statkem od Vochomůrek až na hřiště 19. 6. 2021 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

7 Spolek pro Kaznějov Kaznějovský doběh 28. 8. 2021 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

8 Johan, zapsaný ústav Barokní dech 12. - 15. 8. 2021 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč

9
Hornicko-historický spolek 
Západočeských uhelných dolů

7. Den horníků ve Zbůchu 4. 9. 2021 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

10 YMCA Plzeň z.s. Dýňová podzimní akce 17. 9. 2021 9 600,00 Kč 9 600,00 Kč

11 Brána kláštera Chotěšov Vánoční koncert v lesovně Chotěšovského kláštera 11. 12. 2021 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

12 Obec Všekary Orbis Pictus 14. 8. 2021 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč

127 600,00 Kč 107 600,00 Kč

mailto:bartaskova@mas-radbuza.cz


∙  www.mas-radbuza.cz  

MAP STODSKO & NÝŘANSKO

5

MAPY A POZVOLNÝ NÁVRAT K NORMÁLU
Tak jsme se i na MAPáckých

akcích dočkali a konečně! jsme se mohli

sejít jinak než on-line. Velmi jsme to uvítali

hlavně proto, že se na obou projektech

konalo setkání Řídících výborů, a to

9. června pro SO ORP Stod a 10. června pro

SO ORP Nýřany. Na obou setkání členové

schvalovali aktualizaci Strategických rámců,

Sebeevaluační zprávu a Akční plán pro

období červen 2021 - květen 2022. Obě

setkání se též konala v příjemných

zahradních prostorách, konkrétně u ZŠ

Dobřany a Obecního úřadu v Kozolupech.

Na Nýřansku došlo v Řidícím výboru

k zásadní změně, na post předsedy

rezignoval Ladislav Čása, bývalý ředitel

Masarykovy základní školy v Horní Bříze

a předsedkyní se stala Mgr. Dagmar

Mezerová, ředitelka základní a mateřské

školy v Městě Touškově.

Prezenčně jsme se mohli potkat při

Pracovní skupině Financování, která byla

zaměřena na právní předpisy a novely ve

školství. Zároveň jsme po dlouhé době mohli „vyrazit“ po našem území

a navštívit některé ze škol. Součástí naší práce je zjišťování potřeb jednotlivých

škol v rámci rozhovorů s řediteli škol a jsme rádi, že se s nimi zase můžeme

potkávat.

Aktuálně se připravujeme na Letní školu pro pedagogy a Ředitelskou

akademii, které, zůstane-li nám situace příznivá, proběhnou v srpnu. Držte nám

palce!

REALIZACE SCLLD

REALIZACE SCLLD, PŘÍPRAVA SCCLD 21+
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme Vás informovali o možnosti zúčastnit se diskuze v rámci Fokusní skupiny (Focus

groups) k podnětům a otázkám k připravované strategii CLLD 2021-2027.

A co během debaty zaznělo? V rámci prezentace MAS byl nastíněn současný stav práce na nové strategii. Následně
proběhla diskuze nad dosavadními oblastmi rozvoje území ze SCLLD 2014-2020 a jejich relevantnosti pro nadcházející období.
Dále byly představeny programové rámce, do kterých se MAS Radbuza v novém programovém období 2021-2027 chystá
směřovat své činnosti.

Jedná se o operační programy Společná zemědělská politika (dříve Program rozvoje venkova), Integrovaný regionální
operační program, Operační program Zaměstnanost plus, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,
Operační program Životní prostředí.

Koncem května byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj vyhlášena výzva k předkládání koncepčních částí
integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027, která stanovuje mezní termín pro podávání této části nové strategie ke dni
31. 8. 2021.

Na závěr v této kapitole věnované SCLLD bychom rádi poděkovali všem novým i stávajícím starostům z našeho početného
území, které jsme již měli možnost navštívit či případně ještě navštívíme v souvislosti s jejich uvažovanými projektovými záměry
na následující roky pro naši tvorbu SCLLD 2021-2027.
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
V době psaní těchto řádků a vydání nového čísla našeho zpravodaje nám „finišuje“ příjem žádostí o dotaci do Výzvy č. 6,

která byla vyhlášena 17. 5. 2021 a bude ukončena 30. 6. 2021. V průběhu vyhlášené výzvy a po rozvolněné situaci spojené

s COVID-19 jsme rovněž mohli uspořádat v kanceláři MAS Radbuza seminář pro žadatele. Seminář byl určen hlavně pro ty

žadatele, kteří plánují podat svůj projekt do této výzvy a současně chtěli získat komplexnější informace o způsobu podání

žádosti přes Portál Farmáře. V tabulce níže jsou uvedeny vyhlášené FICHE vč. stanovené alokace pro jednotlivá opatření, která

byla nastíněna v minulém čísle zpravodaje. Celková výše dotace pro 6. výzvu je 8 789 727,- Kč.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

(IROP)
Na základě avíza z minulého čísla zpravodaje stanovujeme vyhlášení dalších výzev (pravděpodobně dvou) na nový

termín, a to přelom září/říjen s ohledem na jejich schválení ze strany řídícího orgánu. V tomto programovém rámci by se

jednalo o poslední výzvu(y), která bude vyhlášena na základě stávající SCLLD 2014-2020, a s tím související alokace, která nám

v tomto rámci zbývá. V tabulce níže uvádíme opět všechna opatření včetně výše alokace. U této výzvy počítáme s opatřeními

Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy a Péče o národní kulturní památky

MAS Radbuza, u nichž rovněž určitě dojde k úpravě alokace s ohledem na ohlasy z území. O vyhlášené výzvě v celém jejím

znění budeme informovat prostřednictvím webových stránek.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)
Postoj k tomuto programovému rámci přetrvává stálé stejný, MAS Radbuza by i nadále v novém programovém období,

tj. v období 2021–2027 chtěla tento programový rámec podporovat. Na základě dosavadních informací by měl rámec dostát

výrazných změn při realizaci SCLLD MAS a bude vystupovat pod názvem Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+).

PRV

FICHE ALOKACE

3.3 Podpora nezemědělského podnikání 2 000 000,- Kč

3.4 Lesnická infrastruktura 2 000 000,- Kč

3.9 Neproduktivní investice v lesích 1 000 000,- Kč

3.12 Podpora obnovy a rozvoje venkova 3 789 727,- Kč

IROP

OPATŘENÍ ZBÝVAJÍCÍ ALOKACE

1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení 

bezpečnosti dopravy
2 606 782,53,- Kč

1.2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání 650 261,54,- Kč

1.1 Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza 2 938 994,31,- Kč



POZVÁNKA NA AKCI
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VENKOVSKÝ DŮM PLZEŇSKÉHO KRAJE
Venkovský dům Plzeňského kraje Vás po několikaměsíčním nuceném covidovém uzavření s velkou radostí opět zdraví

a hlásí, že je otevřen pro návštěvníky. Do prostor Venkovského domu v Tržnici DEPO tak můžete znovu zavítat za ochutnávkou

toho nejlepšího, co náš kraj nabízí. Vybírat můžete z rukodělných výrobků místních řemeslníků a umělců, pro mlsné jazýčky je

připravena nabídka trvanlivých potravin jako jsou sirupy, marmelády, sušenky a další sladkosti. V obchůdku můžete udělat

radost nejen sobě, ale také pořídit hezký a originální dárek, a navíc podpořit lokální producenty.

Věděli jste, že Venkovský dům Plzeňského kraje zároveň funguje jako informační centrum? Pokud přemýšlíte, kam vyrazit

s rodinou či přáteli na výlet, zastavte se u nás načerpat inspiraci. Známe místa, kde si můžete vyčistit hlavu v nedotčené

přírodě, kde se nachází pozapomenuté historické a technické památky, kde navštívit zajímavý prohlídkový okruh a mnoho

dalšího. Kromě toho máme přehled o kulturních a sportovních akcích, které se v regionu konají, a rádi se o ně s vámi

podělíme.

Přijďte si užít kousek venkova v centru města Plzně! Těšíme se na Vás vždy v úterý a ve čtvrtek v čase 14:00 – 18:00

a v sobotu v čase 10:00 – 15:00.

MASKOU KŘÍŽEM KRÁŽEM

Počátky naší stopovačky sahají do roku 2018, kdy jsme dostali skvělý nápad propojit webovou aplikaci, šifrování a turistiku.

Tehdy jsme se rozhodli pomocí šifer odkázat účastníky hry na zajímavá místa našeho regionu. Systém soutěže se tehdy nastavil

velice jednoduše a v podstatě se do dnešních dnů nezměnil. Účastník hry po zaregistrování na webové stránce soutěže obdrží

šifru a po jejím vyluštění se musí vydat k onomu zašifrovanému cíli. Tam nalezne ozdobně kovaný stojan s infocedulí, kde jsou

obsaženy informace o dané lokalitě, ale také osmimístný číselný kód. Ten se zadá na webové stránce a uživatel obratem obdrží

informaci, zda jeho luštění bylo správné (a dostane následující šifru), případně že správný kód nenapsal, a že tudíž musí najít,

kde udělal chybu.

V září 2018 bylo osazeno prvních pět stojanů, abychom na jaře následujícího roku pokračovali s dalšími deseti. To jsme

měli plně zprovozněnou první trasu, celkem s 15 zastaveními. Postupně se nám začali ozývat první úspěšní luštitelé s veskrze

pozitivními ohlasy. Proto jsme se rozhodli, že v roce 2020 zprovozníme trasu druhou, znovu s 15 cíli. A opět začalo kolečko

vybírání těch správných zajímavých lokalit, domlouvání souhlasů s majiteli pozemků a tvoření šifer. Vše nám trochu zbrzdila

první vlna pandemie coronaviru, ale k 1. červenci 2020 byl zakopán poslední z patnácti stojanů druhé trasy. První dvě etapy byly

podpořeny Plzeňským krajem.

Poté, co bylo osazeno 30 stojanů, se nám zdálo, že turisticky zajímavé cíle našeho regionu pomalu docházejí, ale pomohlo

nám rozšíření zájmového území naší MASky. K 1. 1. 2021 jsme se rozšířili o 14 nových obcí, hlavně na severním Plzeňsku, a proto

jsme se rozhodli, že se rozšíří i naše stopovačka. V průběhu letošního června jsme úspěšně rozjeli i třetí trasu naší šifrovací hry.

Ozdobné, ručně kované, stojany od Uměleckého kovářství Brož z Kvíčovic se staly poměrně signifikantní a když je potkáte,

tak je jen těžko přehlédnete. A nalézt se dají opravdu (téměř) na každém kroku. Myslíme, že jsme naše území zaplnili poměrně

rovnoměrně.

Jsme rádi, že se Vám stopovačka „MASkou křížem krážem“ líbí a doufáme, že to tak bude i do budoucna. To, že vás

stopovačka baví, dokazují i čísla registrovaných uživatelů hry. Je Vás již přes tisíc!! A to je skvělé.

Závěrem – v současnosti je zakopáno 45 stojanů, které jsou rozděleny do tří tras, každá po 15 zastaveních. A Vy si naší

MASku můžete skutečně projít „křížem krážem“.

MASKOU KŘÍŽEM KRÁŽEM



PRO OBCE
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OFFSETOVÉ PROJEKTY

Naše organizace CI2, o. p. s. se zabývá odbornými aktivitami v oblasti životního prostředí, včetně podpory ochrany klimatu.
S tímto záměrem vznikl v roce 2015, pod záštitou MŽP ČR, projekt OFFSETUJEME CO2 (https://www.offsetujemeco2.cz/),
který nabízí možnost kompenzace uhlíkové stopy prostřednictvím tzv. offsetových projektů. Jedním typem těchto projektů je
NOVÁ VÝSADBA PŮVODNÍCH STROMŮ V PODOBĚ ALEJÍ, STROMOŘADÍ, PARKŮ, REMÍZKŮ, OVOCNÝCH SADŮ, BŘEHOVÝCH
POROSTŮ, SOLITÉRŮ V KRAJINĚ ČI LESNICKÝCH PROJEKTŮ.

Průběžně a dlouhodobě tak HLEDÁME VHODNÉ LOKALITY PRO NOVÉ VÝSADBY STROMŮ (např. podél cest a silnic, vodních
toků, na koupališti, v parku, v obci, do škol jako výukové stromy, na revitalizaci po těžbě či kůrovci ad.). Výsadba je Z 85 %
PODPOŘENA FINANCEMI Z VÝŠE ZMÍNĚNÉHO PROJEKTU OFFSETUJEME CO2.

Spoluúčast obce představuje 15 % z celkové částky projektu.

Jediné podmínky pro realizaci výsadbových projektů jsou: vhodný druh obecního pozemku k výsadbě v souladu s územním
plánem, výsadba lokálních druhů stromů, zajištění odborného dozoru při výsadbě a zajištění následné péče.

Program není nijak časově omezen, zasílat návrhy na realizace projektů je možné kdykoli. Neděláme žádné výběrové řízení,
podporu mohou získat všechny projekty, které splní podmínky programu.

Potřebné podklady od obce/ realizátora jsou:

1. ZÁKLADNÍ POPIS PROJEKTU (název, stručný popis, záměr, popis území a pozemku určeného k realizaci - číslo parcely
a katastrální území, popis výsadby – druhy navrhovaných stromů a jejich počet, způsob výsadby – svépomocí/ dodavatelsky,
popis následné péče) 2. ROZPOČET VÝSADBY (sazenice, ochrana sazenic, nářadí potřebné k výsadbě, zálivka, doprava, odborný
dozor, ad.) 3. SITUAČNÍ VÝKRES plánované výsadby (jednoduchý zákres stromů kde budou vysazeny) 4. FOTOGRAFIE
POZEMKU určeného k výsadbě

Následně dopočítáme množství CO2, které jsou stromy v projektu schopny pohltit a na základě rozpočtu dopočítáme
jednotkovou cenu za 1 tunu CO2. Projekt pak zveřejníme na stránkách offsetujemeco2.cz, kde mohou dárci na jednotlivé
projekty přispívat.

Sázení stromů a zeleně je skvělá příležitost zpříjemnit život v obci, přispět k ochraně klimatu a životního prostředí a zapojit
místní komunitu do společného projektu. Navíc s minimální administrativní i finanční zátěží pro obec. Pokud Vás možnost
zazelenění Vaší obce zaujala, ozvěte se nám, rádi Vám poskytneme další informace či zodpovíme případné dotazy.

Budeme se těšit na možnou spolupráci i společné sázení
S pozdravem za tým CI2, o. p. s.
Jana Smolíková

CI2, O.P.S.

Kancelář: Botičská 4, 128 00 Praha 2
Sídlo: Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná
+420 737 587 361
jana.smolikova@ci2.co.cz
http://www.ci2.co.cz / WWW.SNIZUJEMECO2.CZ / http://www.offsetujemeco2.cz

Stejně, jako v loňském roce, Vám předkládáme nabídku organizace CI2, o. p. s. k realizaci projektů výsadby stromů a zeleně

v České republice. Veškeré informace naleznete v přiloženém článku.

https://www.offsetujemeco2.cz/
mailto:jana.smolikova@ci2.co.cz
http://www.ci2.co.cz/
http://www.snizujemeco2.cz/
http://www.offsetujemeco2.cz/


Neskutečně těžký život měli v těch
dobách lidé v okolí města Plzně, které
patřilo, vedle Prahy a Kutných Hor mezi
největší v českém království. To nebyl život,
jenom přežívání. V dobách míru byla poloha
hospodářství vedle města velmi příhodná,
všechno šlo na odbyt, vše se prodalo.
Měšťáci to sežerou, vždy zahučel pod licousy
hospodář, když mu šafář namítal, že něco
není zrovna nejlepší. Však si také
zahospodařil pěknou hromádku stříbrňáků,
i zlato se v té hromádce mincí zalesklo. Ještě
v počátcích, kdy měšťané nakupovali zásoby
potravin, dokázali namísto peněz nějaký
cenný předmět výměnou přinést. Takže se
v truhlici blýskaly i šperky a nádoby, radost
pohledět. No pohledět, ale komu. Hospodář
si svůj poklad prohlížel v uzamčené
místnosti, ani rodina o něm nevěděla - „Kdo
nic neví, nic neprozradí“. Jenom nejstaršímu
synovi, který přebíral hospodářství, starý
Henigar předal i truhlici s pokladem „na
horší časy“, když původní úmysl na
postavení velkého sídla nebyl kvůli válce
zrovna vhodný. Ale stavělo se velice
intenzivně. Tedy – hlavně kopalo. Výhoda
dobré polohy hospodářství u velkého města
a při rušné cestě na západ se ve válečných
dobách změnila na největší ohrožení.
Vojska, která se snažila město Plzeň dobýt,
potřebovala najíst a brala při cestě, co jim
pod ruku přišlo. A zvláště, když se město
ubránilo a začalo obléhání. A když vojsko po
dnech a týdnech odtáhlo, statku se
neulevilo. Vyhladovělí měšťáci se vyhrnuli
z hradeb a sebrali kde co ještě zbylo. Takže
pro záchranu věcí a potravin na přežití,
mnohdy záchranu života vůbec, vznikaly pod
rochlovským dvorem složité a patrové
sklepy a chodby. Nenápadné vstupy
v chodbách bylo možno v rychlosti zcela
skrytě zazdít, či zasypat. Pro únik lidí byly
postupně vykopány i dvě dlouhé chodby až
do okolních lesů a krajiny. Kopání chodeb
bylo nákladné, ale nutné. Když se blížil
nějaký houfec – a bylo lhostejné pod jakým
praporem, všichni šli loupit, lidé ze dvora
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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.

chodbou utekli. A první šli mladí, nebylo to z neúcty, ale ti byli nejvíce
ohroženi. Verbíři ze všech vojsk po nich šli více než po potravinách.

Mladý Henigar, věren odkazu otcova, tajil rodinný poklad také. Ale
copak se dá něco utajit před ženskou! Věčně zvědavá Máry, která
obsluhovala topeniště a pomáhala v kuchyni a po domě, nějakou škvírou
pána pozorovala a blýskavá hromádka ji neunikla. A ženská také nic neutají,
roznesla to po dvoře, něco si přimyslela, aby byla důležitější. Lidská závist,
které rostlo vždy v Čechách víc než pýru, udělala pak své. Samozřejmě, že se
o tom dozvěděl i pán, takže se rozhodl, že si oddělí tolik peněz, co v nejbližší
době bude potřebovat a ostatní už uschová. Stalo se, udělal to sám, bez
pomocníků, jen sám tedy věděl kam.

A že o zlomyslnosti osudu není nouze, zemřel tak, že místo
uschovaného pokladu nestačil nikomu říci. Skončila ta hrozná vojna, které
potom začali, po pravdě říkat třicetiletá, i když se po více než deset let
krajem potulovaly bandy, které loupili a vraždili, nic jiného za celý svůj
dosavadní život neznali. Plno vesnic, tvrzí i hradů zpustlo a bylo opuštěno.
Na Rochlov se dostali noví majitelé, zámek byl přestavěn, na chodby
a sklepy se pozapomnělo. Ale vědomí o uschovaném pokladu přetrvalo. Čas
od času se někdo našel, kdo se snažil poklad najít, kopali v chodbách
a sklepích tu i tam, samozřejmě marně, jenom poškodili stavby.

A pan Henigar? Jak to tak bývá, kdo má příliš velké pouto
k pozemskému majetku, trpí tím i po smrti a nemůže v pokoji odejít. Pan
Henigar si v Rochlově v podzemí stále hlídá svůj poklad. Neubližuje, ale
hledače mate tím, že se jako pohyblivé světélko objevuje na různých
místech, samozřejmě falešných. Komu svůj poklad ukáže nikdo neví.


