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NA ÚVOD

Vážení čtenáři,

přinášíme vám další číslo Zpravodaje MAS s aktuálními informacemi. MASka procházela na

přelomu jara a léta určitými změnami. V květnu tohoto roku nám skončily dva projekty

Místních akčních plánů ve vzdělávání II, a přestože na ně plynule navázaly MAP III, o kterých

se dočtete v jiné části tohoto dvojčísla, tak s sebou konec těchto projektů přinesl úbytek

provozních finančních prostředků a nutnost zeštíhlit pracovní tým. Kromě Kamily Opl

Hackerové, která tým opustila o něco dříve kvůli příjemným mateřským povinnostem, a

Ivany Štenglové, která odešla po skončení projektu do důchodu, jsme se v polovině roku

rozloučili rovněž s Pavlou Bartáskovou a Pavlem Cíchem. Všem bych chtěl touto cestou ještě

jednou poděkovat za jejich práci pro MAS Radbuza a popřát jim mnoho dobrého na jejich

další, nejen profesní, cestě. Nově se můžete v naší kanceláři setkávat s naší novou

asistentkou, Miroslavou Čepelíkovou, kterou tímto vítáme v našem týmu.
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Ani v letních měsících jsme se na kanceláři nenudili. Absolvovali jsme již druhou veřejnosprávní kontrolu na realizované

„provozní“ projekty SCLLD, podpořili jsme akce prostřednictvím vyhlášeného Grantového programu, zrealizovali jsme akci

Baroko na Bylinkovém panství Rochlov, která se stala již tradiční kulturní aktivitou, kterou MASka každoročně v létě pořádá.

Krátký report z akce, stejně jako výsledky Grantového programu, naleznete rovněž v tomto vydání.

Stejně tak se můžete dočíst o tom, co je za poslední měsíce nového ve Venkovském domě Plzeňského kraje, který provozuje

MASka na náměstí Republiky v Plzni. V září se VDPK prezentoval na veletrhu cestovního ruchu Itep a do konce roku se bude

konat několik zajímavých prezentačních akcí, na které vás srdečně zveme. Více informací najdete v samostatném článku a na FB

a instagramu VDPK. Novou akcí, kterou naše MASka připravuje, je akce – Zimní slunovrat, která se se uskuteční 26. 11. 2022 v

klášteře premonstrátek v Chotěšově. Ve spolupráci se Správou kláštera premonstrátek v Chotěšově a pod hlavičkou

Venkovského domu pro vás připravujeme zabíjačkové hody, ochutnávky svařáku a teplých medovin, oživené prohlídky konventu

a další. Bližší informace naleznete na plakátu níže.

V neposlední řadě jsou součástí tohoto čísla i aktuální informace z realizace SCLLD. Během letošního jara a léta došlo k

administraci 7. výzvy PRV a v realizaci se posunuly i projekty z 12. a 13. výzvy IROP. To, co jsme přes prázdniny nejintenzivněji

řešili, bylo dokončování Akčního plánu, Programového rámce a zpracování klíčového projektu OPZ+ včetně jeho následného

podání, neboť alokace příslušné výzvy vyhlášené na konci července se velmi rychle plnila žádostmi ostatních MAS.

Václav Kubernát, hlavní manažer MAS

MAS RADBUZA

MAS RADBUZA

●

●
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I letos budeme mít pro členy MAS, partnery, obce a školy k dispozici stolní
kalendáře na příští rok. Distribuce bude probíhat na přelomu listopadu a prosince.

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


POŘÁDALI JSME
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BAROKO NA BYLINKOVÉM PANSTVÍ ROCHLOV

Letos v létě, 30. července, jsme pořádali další ročník již tradiční
akce Baroko na Bylinkovém panství Rochlov, tentokrát ve
znamení pohybu a magie. Kromě již osvědčených částí
programu, jakými i tentokrát byly oživené prohlídky, přednáška
Ing. Drhovského na aktuální téma a řemeslný jarmark, byli
hlavními účinkujícími kouzelník Čárykluk a Žongléros Ansámbl
se svým programem Hvězdář.
I když předpověď počasí pro letošní ročník vypadala velmi
hrozivě, na Rochlově (na rozdíl od jiných míst v okolí) nespadla
ani kapka během celého odpoledního a podvečerního
programu.
Akce přilákala opět odhadem kolem pěti set návštěvníků a i
díky jejich příspěvkům v rámci dobrovolného vstupného a
společně s dotací Plzeňského kraje z dotačního titulu Kultura
jsme letos pokryli veškeré náklady s akcí spojené.



∙  www.mas-radbuza.cz  

GRANTOVÝ PROGRAM

Grantová komise MAS Radbuza zasedla dne 30. května 2022. V termínu pro podání bylo na adresu MAS doručeno 11 obálek.
Celková požadovaná výše finančního příspěvku dosáhla částky 106.600,- Kč. Vzhledem k tomu, že alokace GP disponovala
částkou 60.000,- Kč bylo provedeno důkladné posouzení, aby mohlo býti podpořeno všech 11 žádostí bylo nutné provést
krácení finančního příspěvku u některých žádostí dle dosaženého bodového hodnocení. Následně doporučila Grantová komise
MAS Radbuza, z.s. Výkonné radě navýšit alokaci GP na 71.600,- Kč a podpořit tak všech 11 žádostí (tabulku naleznete níže).

GRANTOVÝ PROGRAM 2022
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I letošní rok jsme mohli s podporou MAS Radbuza pořádat
podzimní dýňový program pro rodiny s dětmi. V rámci dýňové
podzimní party jsme měli pro rodiny připravené dýně na
dlabání a vykrajování, kromě jiného si rodiny mohly užít
doprovodný program. Rodiče si s dětmi mohly vyrobit krmítko
pro ptáčky, děti si mohly užít skákací hrad ad. Měli jsme také
připravené stanoviště, kde si děti mohly nechat namalovat
obličej. Některé děti spolu s rodiči přišly v maskách, což bylo
velmi milým zpestřením celé akce. Pro rodiče jsme měli
připravené různé dýňové pokrmy. Jak je již na každoroční
dýňové party, kterou jako YMCA pořádáme zvykem, v kotlíku
nad ohněm bublala dýňová polévka, rodiny a účastníci přinesli
další dýňové speciality, zároveň jsme měli připravené druhé

DÝŇOVÁ PÁRTY V TLUČNÉ

Přehled žádostí přijatých do GP MAS Radbuza 2022
číslo žadatel název akce termín požadovaná dotace doporučení

1 Brána Kláštera Chotěšov o.p.s.
Vánoční koncert v Lesovně chotěšovského 

kláštera
9.12.2022 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

2

Český svaz ochránců památek
z.s. - 2. základní organizace
Klub Ladislava Lábka v Plzni

Folk-country festival pro zámek Čečovice 20 - 21.8.2022 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

3 YMCA Plzeň, z. s.
Dýňová párty 8.10.2022 10 000,00 Kč 4 000,00 Kč

4 Alena Korcová Rozmarné hraní - vesnická beseda 22.6. - 14.9.2022 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

5
Hornicko historický spolek

Západočeských uhelných dolů
8. Den horníků ve Zbůchu 10.9.2022 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč

6 Přátelé Koinonie Pohádkové náměstí Dobřany 28.8.2022 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč

7 Spolek PRO VŠECHNY, z.s. Dvacet tisíc mil pod mořem 10.9.2022 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč

8
Lesní mateřská škola a 

ekocentrum Berounka z.s.
Koncert Petra Linharta v Máří Magdaléně 23.9.2022 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč

9 Vochomůrky, z.s. Dětský den 18.6.2022 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč

10 TJ Tlučná z. s. Oslava 100 let kopané TJ Tlučná 23.7.2022 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

11 obec Neuměř Fréza Cup Neuměř 2022 11.6.2022 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč

CELKEM 106 600,00 Kč 71 600,00 Kč
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MAP STODSKO & NÝŘANSKO

stanoviště s ohněm na opékání buřtů. Během dýňové párty jsme měli pro děti
připravený již tradiční dýňový příběh a odměny. Kromě jiného každé dítě dostalo v
podvečerních hodinách svítící náramek a odměny s logem MAS Radbuza (dýňovou
modelínu a sladkou dobrotu) a tak nejenže děti domů odcházely s rozzářenou dýní
ale také se svítícím náramkem a milou odměnou.

Všechny rodiny si odpoledne moc užily a my jsme moc rádi, že jsme právě s
podporou MAS Radbuzy mohli uspořádat tak příjemné odpoledne, o kterém se
ještě nějakou chvíli bude v Tlučné mluvit.

Věra Burianová
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MAPY – CO JE NOVÉHO
Místní akční skupina Radbuza vstoupila coby realizátor do projektů Místního akčního plánování před šesti lety, v červnu

2016 a tím započala poměrně intenzivní spolupráci s mateřskými, základními, základními uměleckými školami

v územích Stodska a Nýřanska. Pro školy to byla zcela nová aktivita a zpočátku se k ní stavěly spíše s opatrným

očekáváním, ale slovy jedné paní ředitelky po zhruba roce společných aktivit: „Nejdřív jsem si myslela, že to nebude

k ničemu, ale teď vidím, že to má opravdu smysl“, se podařilo nastartovat a rozjet mnoho užitečných a přínosných věcí.

Stěžejní témata MAPů jsou čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti ve vzdělávání a též mapování potřeb

škol. V průběhu šesti let jsme společně absolvovali nespočet rozhovorů s řediteli a pedagogy, a na základě jejich

podnětů a též na základě výstupů pracovních skupin jsme připravili mnoho seminářů a webinářů a dalších aktivit

v různorodých tématech jako je komunikace s kolegy, rodiči, dětmi a žáky, hry ve výuce, diagnostika předškolních dětí,

grafomotorika, ICT gramotnost, práce asistentů pedagoga, právní novely ve školství, supervize a mnoho dalších. Též

proběhla vícedenní výjezdní setkání v rámci letních prázdnin – Letní školy a Ředitelská akademie, realizovali jsme

vzájemná setkávání školních parlamentů, společné festivaly a workshopy ZUŠek, též výchovné koncerty. V rámci

čtenářské gramotnosti jsme do každé zapojené základní školy rozdali přibližně 150 knížek pro každý stupeň a soubor her

pro využití ve výuce. Všechny mateřské školy dostaly do užívání diagnostickou pomůcku Klokanův kufr, všechny školy

dostaly možnost získat sudy na dešťovou vodu, kompostér a absolvovat k tématu výukové programy. V rámci projektu

vznikla půjčovna pomůcek pro rozvoj digitální gramotnosti, kde mají školy i školky možnost půjčit si například beeboty,

Scotie go, 3D tiskárnu, 3D skener a termokamery. Též byly vytvořeny jedinečné metodické listy pro výukovou metodu

cizích jazyků CLIL, které jsou v on-line podobě k dispozici na našich webových stránkách jak pedagogům z našeho území,

tak napříč celou ČR.

Do projektu je zapojeno celkem 36 mateřských, 27 základních, 5 základních uměleckých škol a jedna dětská skupina
s jeslemi. Za dobu šesti let projektů (MAP a MAP II) jsme do území v rámci všech výše uvedených aktivit rozdělili přes
osm milionů korun. Od června 2022 v započatém díle pokračujeme v navazujících projektech MAP III pro SO ORP Stod i
SO ORP Nýřany.
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REALIZACE SCLLD
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
Po schválené změně finančního plánu PRV – navýšení stávající alokace o alokaci přiznanou pro přechodné období jsme konečně

mohli ke dni 16.5.2022 vyhlásit Výzvu č. 7 PRV. Pro zájemce o tuto výzvu jsme dne 7.6.2022 uspořádali seminář, kde se

potenciální žadatelé dozvěděli, jak podat žádost prostřednictvím Portálu farmáře. Tento seminář mimo individuálních

konzultací projektových záměrů na MAS byl určen především pro žadatele z obcí, které rozšířily zájmové území MAS Radbuza

(Druztová, Zruč – Senec, Třemošná, Ledce, Příšov, Horní Bříza, Žilov, Trnová, Tatina, Nadryby, Dolany a Kaznějov).

Projekty do Výzvy č. 7 jsme přijímali až do 30.6.2022. První se nám sešly již na konci května, do ukončení výzvy jsme jich přijali
celkem 12. U přijatých žádostí proběhlo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcné hodnocení
Výběrovou komisí, posléze všechny projekty byly doporučeny k financování na základě schválení Výkonné rady, kdy pro
schválení bylo zapotřebí rovněž přesunutí nevyčerpané alokace zbylých fichí v této Výzvě do fiche 3.3 a 3.12. Výkonná rada
rozhodla na základě doporučení Výběrové komise. V současné době jsou projekty žadatelů ve stádiu administrativní kontroly na
SZIF. V následující tabulce uvádíme jejich přehled.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

(IROP)
Ve 12.Výzvě MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (III.) proběhlo úspěšně u všech 2 projektů

Závěrečné ověření způsobilosti ze strany řídícího orgánu s tím, že žadatel projektu vedený jako náhradní souhlasil s nabízenou

částkou v rámci zbývající alokace u této výzvy a upravil svůj projektový záměr. V současné době oba 2 projekty disponují

právním aktem. V 13.Výzvě MAS Radbuza – IROP – Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení

bezpečnosti dopravy (IV.) jsou také 2 projekty u nichž proběhlo úspěšně Závěrečné ověření způsobilosti ze strany řídícího

orgánu a taktéž oba 2 projekty disponují vydaným právním aktem a z toho 1 projekt již ve stavu ukončený/proplacený.

Výzva MAS Radbuza č. 7 PRV

Název projektu Fiche
Výdaje, ze kterých je stanovena 

dotace

• Pořízení krmného vozu pro živočišnou výrobu 3.1 450 000 Kč

• Investice do farmy - chov skotu 3.1 448 999 Kč

• Investice do chovu skotu 3.1 448 900 Kč

• Investice do farmy 3.1 248 900 Kč

• Rozvoj činnosti 3.3 994 900 Kč

• Rozšíření strojového vybavení - univerzální nakladač 3.3 977 282 Kč

• Pořízení CNC stroje 3.3 1 455 000 Kč

• Zvýšení atraktivity Šlovického vrchu 3.9 135 278 Kč

• Multifunkční hřiště do MŠ Dobřany 3.12 800 000 Kč

• Pořízení nové myčky do školní jídelny a vybavení učeben 

moderní interaktivní technikou – 2022
3.12 2 258 199 Kč

• Oprava střechy kostela sv. Barbory 3.12 1 495 751 Kč

• Obnova 1. místnosti 2. NP SV nároží východního křídla 

zámku Čečovice - 1. etapa
3.12 499 190 Kč
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS (OPZ+)
V rámci tohoto programového rámce jsme v souladu se schválenou Koncepční částí SCLLD pilně připravovali konkrétní aktivity,

kterým by se měl věnovat Akční plán. Jednou z oblastí budou mezigenerační aktivity, které pomohou zapojit seniory do

společenského života a smysluplně vyplní volný čas seniorů a dětí. Budeme se také zabývat pomoci seniorům a zdravotně

znevýhodněným osobám a chybět samozřejmě nebudou příměstské tábory, o které je v současném období velký zájem.

S těmito našimi plány bylo potřeba podat Programový rámec / Akční plán OPZ+ do Výzvy č. 8 OPZ+. Zpracovaný projekt (Akční

plán OPZ+) schválila Výkonná rada na jednání dne 29.8.2022, a to včetně navrhovaných aktivit a rozpočtu. Po tomto kroku

jsme neprodleně 1.9.2022 učinili vše potřebné pro zdárné podání Programového rámce / Akčního plánu OPZ+ a Projektu na

první polovinu programového období. V současné době máme jednu potěšující informaci od ŘO a to, že žádost splnila

formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Rovněž je nám známo, že byla překročena celková alokace pro Výzvu č. 8 OPZ+

ze stran zapojených MASek působících v ČR. Věříme, že náš předložený projekt bude schválen ze strany ŘO, abychom mohli

realizovat aktivity v Programovém rámci OPZ+ v novém programovém období.

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) 1 920 369,48

Projekty celkem 2 938 994,31

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
2 185 209,24

• VEJPRNICE, CHODNÍK DO OBCE VEJPRNICE - BRŮDEK 2 287 289,07

Projekty celkem 4 472 498,31

Částka alokace na výzvu 6 815 100,75



VENKOVSKÝ DŮM PK
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VENKOVSKÝ DŮM PLZEŇSKÉHO KRAJE
Venkovský dům Plzeňského kraje (VDPK), který zastřešuje

naše místní akční skupina, změnil v květnu tohoto roku své

sídlo. Najdete jej na náměstí Republiky v Plzni v prostorách

bývalého informačního centra Plzeňského kraje. V letních

měsících se zaměřil na prezentaci zajímavých míst na

území Plzeňského kraje a představení umělců z území.

Příkladem toho je výstava obrazů paní Jaroslavy Papežové,

výrobků z Ateliéru Karlín aj.

Na podzim se působení VDPK zaměřilo na prezentaci

regionálních, lokálních potravin a drobných (začínajících)

producentů v území. Nechybí ani ukázka výrobků, např.

uměleckého kovářství Brož nebo nabídka výrobků

z Centra sociálních služeb ve Stodu. Koupí jejich produktů

se přispívá na dobrou věc. V polovině
září jste nás mohli vidět na veletrhu
cestovního ruchu Itep 2022, který se
uskutečnil v hale Lokomotivy v Plzni. Na
začátku října jste se mohli přijít podívat
do interiéru našeho krámku v Plzni a
ochutnat např. medovinu ze Včelařství
Smolík, regionální potraviny z farmy
Čečkovice a lokální produkty z Klenčí pod
Čerchovem – Čendovy uzeniny. Pro
poslední měsíce v tomto roce jsme pro
vás připravili ještě tři akce. Tou první je
akce věnovaná oslavě svátku sv. Martina
– Svatomartinská. Uskuteční se 12. 11.
2022 ve vnitrobloku vedle našeho
Venkovského domu v Plzni. Další akce,
s názvem Zimní slunovrat, se uskuteční
v prostorách chotěšovského kláštera v
sobotu 26. 11. 2022 ve spolupráci se
Správou kláštera premonstrátek
v Chotěšově, z. ú. Tady nebudou chybět
zabíjačkové hody, ochutnávky a
workshopy, adventní dílničky pro děti a
oživené prohlídky konventu. Naší
poslední akcí, konající se opět ve
vnitrobloku vedle Venkovského domu
v Plzni, je Vánoční zastavení konané dne
10. 12. 2022. Podrobnější informace ke
všem plánovaným akcím naleznete na
našich facebookových stránkách a
instagramu. Všechny akce, stejně jako
chod Venkovského domu, jsou
podpořeny Plzeňským krajem.



POZVÁNKA NA AKCI
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Z KRONIKY OBCE VEJPRNICE

O HYGIENĚ VE ŠKOLE V DOBÁCH 

DÁVNO MINULÝCH – KONEC 18. STOL.

10

Možná vám trochu zatrne, až budete číst následující řádky. Nicméně jsou historickou pravdou tak, jak ji zaznamenal děkan

kostela svatého Vojtěcha ve Vejprnicích, pan Josef Štefek v letech 1939 – 1940. Přenesme se tedy na chvilku do doby před

rokem 1897.

„Před rokem 1897 byl ve školní budově v přízemí byt řídícího učitele o jednom pokoji s kuchyní, chodba bývalé staré

školy posloužila jako spíž a jedna učebna. V prvním patře byly učebny dvě, druhý pokoj řídícího učitele a byt pro

svobodného učitele.

Na školní dvůr vedla dvoje vrata. Jedny od jihu, druhé od silnice na východě. Na západ do dvora byla stodola, chlév a

komora. Mezi stodolou a zahradou byla ulička, odkud vedly schody na dvůr a kudy se chodilo do školy. Oboje vrata se

otevírala jen dle potřeby. Do školní budovy se vcházelo dveřmi ze dvorka, kterých užíval jen řídící učitel. Hlavní vchod ze

strany jižní byl stále uzavřen. Před okny řídícího učitele byly chlívky pro vepře a drůbež.

To byl takový malý úvod k avizované hygieně. Dětské záchody byly na dvoře. Tam, kde dnes stojí chlívky a kurníky, byly ve

zdi pod školní zahradou dva malé klenuté záchody. Před nimi byla žumpa na záchodové kaly. Žumpa byla kryta dřevěnými

trámci. Byla-li plná, nebo po větším dešti, voda trámce zvedla a ty plovaly po její hladině. Chtěl-li se kdo do záchodu

dostat, musil skákati po plovoucích trámcích. Kluci měli z toho nehoráznou radost a více se hlásili na záchod než na

odpovídání. Zábava jejich však často končila neradostnou, ne dosti vonnou koupelí, za kterou pak následoval výprask ve

škole a ještě větší doma. Postižený i po náležitém domácím vyprání musel sedět ve škole mimo lavice o samotě, aby

nedráždil čich svých kamarádů.

Vrcholem hygienických zásad byly dívčí záchody. Dívky totiž neměly žádné záchody. Chodily na hnojiště, kde konaly malou

i velkou potřebu. Tento jedinečný stav trval až do roku 1897, kdy bylo již lépe, ač ne právě nejlépe o záchody postaráno.“

Tolik pro dnešek z Kroniky obce Vejprnice na přelomu osmnáctého a devatenáctého století.

LEADERFEST 2022

Ve dnech 21. až 23. září se v Jihomoravském kraji
v malebné obci Čejkovice uskutečnil již 12. ročník
festivalu úspěchů metody LEADER – LEADERfest.
První den setkání byl věnován shrnutím aktuálních
informací k přípravě CLLD v Programovém období
2021-2027 ze strany Národní sítě Místních akčních
skupin České republiky. Odpolední program se nesl
v duchu exkurzí. Večerní program byl završen
putováním po čejkovických vinařstvích spojený
s degustací místních vinných produktů. Druhý den
setkání byl věnován workshopům – příkladům dobré
praxe z MAS. Odpoledne pak bylo možné
konzultovat se zástupci řídících orgánů jednotlivých
operačních programů. Třešničkou na dortu byl
společenský večer v kulturním domě s pestrým
kulturním vystoupením. Zážitků a poznatků jsme si
domů odvezli více něž dost.


