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NA ÚVOD

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jakožto nová posila týmu MAP II zdravím všechny, kterým se do ruky nebo
na displej dostalo nové číslo našeho pravidelného zpravodaje. Letní
prázdniny se mohou jevit jako období okurkové sezony, kdy se nic moc
neděje a všichni tak trochu usínají na vavřínech. My však nezaháleli
a připravovali mnoho akcí, jejichž velké části jsme se dosti aktivně
účastnili. Například při oslavě Slunovratu v chotěšovském klášteře jsme
strávili kreativní odpoledne v dětské dílničce a na barokních slavnostech
na Bylinkovém panství v Rochlově jste mohli ochutnat dobroty z našeho
stánku. Reportáže z těchto slunečných dní si můžete prohlídnout na
následujících stránkách.

∙  www.mas-radbuza.cz  

Prostřednictvím tohoto krátkého úvodu bych Vás ráda pozvala na již tradiční veletrh cestovního ruchu ITEP, který
se koná ve dnech 20. – 22. září 2018 v hale TJ Lokomotiva Plzeň. Zde samozřejmě najdete i stánek MAS Radbuza
s tipy na zajímavé turistické cíle našeho území. Účast MAS na veletrhu bude zároveň pozvánkou do Venkovského
domu Plzeňského kraje, což je projekt, na němž již dlouho a velmi usilovně pracujeme. Zásadní informace jsme
pro Vás shrnuli do samostatného článku, neváhejte proto nalistovat stránku č. 9, kde se dozvíte více. První oficiální
příležitostí, kdy nás ve Venkovském domě se sídlem v DEPO 2015 můžete potkat, jsou Dožínky, konané 30. září
2018, tedy v den, kdy bude Venkovský dům Plzeňského kraje slavnostně otevřen. Všichni jste srdečně zváni.

Neméně důležité, než to, co je za námi, jsou věci nadcházející – se začátkem školního roku se tak naplno rozbíhají
projekty MAP II a s nimi související aktivity. Ve spolupráci se školami v našem území se uskuteční semináře
s odborníky v rámci podporovaných oblastí. Na počátku září jsme spustili výtvarnou soutěž o zajímavé ceny pro
základní i mateřské školy na téma „Místo, kde žiji“, přičemž ta nejvydařenější díla budou mít své čestné místo
v kalendáři MAS pro rok 2019. Pomalu se chystá další ročník ZUŠkování, který se tentokrát uskuteční pod záštitou
nýřanské umělecké školy.

Za celou MAS Radbuza bych Vám ráda popřála pohodové vkročení do nadcházejícího hektického období a mnoho
úspěchů od těch malých, až po ty zásadní. Krásné babí léto!

Kamila Opl Hackerová, koordinátor MAP

MAS RADBUZA

MAS RADBUZA

●

●
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USKUTEČNĚNÉ AKCE MAS

SLAVNOSTI SLUNOVRATU

V KLÁŠTEŘE CHOTĚŠOV

V polovině června se veřejnosti otevřely brány
chotěšovského kláštera na oslavu letního slunovratu.
Slunovrat, zpravidla připadající na první letní den, je startem
sezóny hojnosti. Nejdelší den roku měl pro naše předky až
magickou moc. Sbíraly se byliny, uctívala se božstva
a s očekáváním se vyhlíželo nadcházející období bohaté
úrody.

Naše generace, která již v sobě tyto zvyky zažité nemá,
však stále vítá možnost trávení času s blízkými na čerstvém
vzduchu. Přesně to tyto slavnosti splnily nad očekávání.
Dospělí se pobavili při koncertu kapel Turbo a IFA rock,
zatímco o děti bylo postaráno v bohatě vybavené dětské
dílničce. Zájemci si s průvodcem mohli prohlédnout konvent
a podzemí kláštera. Samozřejmostí je již tradiční účast
lokálních řemeslníků se svými stánky – návštěvníci si tak jako
milou připomínku mohli domů odnést ručně tvořené šperky,
keramické výrobky, košíky a mnoho dalšího. K dispozici bylo
připraveno festivalové občerstvení, v klidných prostorách
klášterní zahrady byla otevřena kavárna. Všem návštěvníkům
bychom rádi poděkovali za vytvoření krásné atmosféry, díky
které se o to více těšíme na příští ročník.

BAROKO NA BYLINKOVÉM

PANSTVÍ ROCHLOV

V rámci Letního barokního festivalu se mohli
návštěvníci 29. července zúčastnit voňavé barokní neděle na
Bylinkovém panství Rochlov. Kromě bohatého kulturního
programu na ně v Rochlově čekala lákavá menu v barokním
duchu, připravená regionálními restauracemi a místním
hostincem. Ve stáncích prodejci nabízeli rukodělné výrobky
ze svých dílen, šperky, domácí marmelády a sirupy.
K povzbuzení byla k dispozici kvalitní káva a vína
z moravského malovinařství. MAS Radbuza se poprvé
zúčastnila i jinak, pro návštěvníky možná trochu nezvykle –
naše nové kolegyně se o hladová břicha návštěvníků
postaraly formou domácích koláčů a dalších dobrot.
S ohledem na horké letní počasí přinesly bylinkové limonády
a ledový čaj vítané osvěžení.

Zájemci o historii zámku se mohli účastnit oživených
hudebních prohlídek, na něž plynule navazovala taneční
vystoupení a doprovodný program (výklad karet, tvorba
barokních účesů). Baroko na Bylinkovém panství Rochlov
vyvrcholilo koncertem barokní hudby souboru Musica ad
Gaudium.
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V sobotu 2. června 2018 se v Kvíčovicích konal již
5. ročník tradičního cyklozávodu do vrchu. Obec pořádá tuto
akci u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Ti nejmenší změří
své síly na trase cca 20 metrů na odrážedle. I ti nejmenší mají
své startovní číslo a jejich výkon zaznamenává digitální
časomíra. Pro děti je ještě celý den k dispozici skákací
nafukovací hrad. Ten je velice oblíbený, každý rok je plně
vytížen. Děti od 6 do 10 let jedou na kole trasu cca 150
metrů. Dívky a hoši 11-15 let již jedou celou soutěžní trasu,
která je úsekem mezinárodní cyklostezky CT3. Vyjíždí se od
Holýšovského hřbitova směrem k obci Kvíčovice a celá trasa
je opravdu do kopce.

Další kategorie tvoří ženy, muži a senioři. Letošní rok se
zaregistrovalo 99 závodníků. Registrace probíhala od 9:30
v den závodu, ale byla možnost se zaregistrovat po internetu
předem. Každý závodník obdržel startovní číslo
a registrační kartičku a ti, co se zaregistrovali předem, dostali
ještě kupon na občerstvení. Každý měl možnost využít
3 pokusy ujet trasu co nejrychleji.

Pro všechny účastníky závodu, ale i pro diváky bylo
připraveno posezení pod stanem a samozřejmě občerstvení.
O pití se postarali šipkaři z Kvíčovic a jídlo nám připravila
cateringová služba z Prahy. Od Mikroregionu Radbuza jsme
měli zapůjčenou krásnou WC maringotku, ten, kdo ji použil,
ten ji i pochválil. Během závodu i po jeho ukončení hrála
k poslechu i tanci skupina BK Band. Závodníci
s nejlepšími výsledky byli samozřejmě vyhlášeni a odnesli si
domů diplom, pohár a dárkový koš. Počasí se povedlo.
Všichni sportovci dojeli do cíle bez zranění. Obec Kvíčovice
děkuje sponzorům a zve všechny na další ročník závodu.
Tento rok byl závod podpořen z grantového programu MAS
Radbuza a za pomoci tohoto finančního příspěvku byly
pořízeny krásné dárkové koše, poháry a částečně doprovodný
kulturní program.

Jana Šimková – kronikářka obce

GRANTOVÝ PROGRAM

2.6.2018 – CYKLOZÁVOD DO VRCHU - KVÍČOVICE

Již v minulém zpravodaji jsme zmiňovali, že pro letošní rok si v grantovém programu podalo žádost na
podporu svých akcí 15 organizací, z nichž 10 bylo vybráno k podpoře . Reportáže z j iž proběhlých akcí si
můžete přečíst na následujících řádcích . Jsou napsány z pohledu organizátorů, proto j istě zakusíte tu pravou
atmosféru i zpětně .

Mezi pozvánkami na kulturní a společenské akce pak najdete plakát zvoucí na poslední letošní událost
podpořenou z grantového programu, a to Ukončení turistické sezóny v chotěšovském klášteře . Grantový
program pro příští rok se teprve chystá, sledujte proto internetové stránky MAS Radbuza, případně náš
facebook, kde se zásadní informace dozvíte ihned, jak budou k dispozici .

OHLÉDNUTÍ

GRANTOVÝ PROGRAM 2018
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GRANTOVÝ PROGRAM

Kromě toho, že si všichni v letošním
roce připomínáme 100. výročí od založení
Československé republiky, v Chotěšově si
hasiči a spoluobčané letos připomněli
i 130. výročí založení Dobrovolných hasičů
v Chotěšově. Český Sbor dobrovolných
hasičů v Chotěšově vznikl po válce
v červenci 1945 a 70. výročí si připomněli
již v roce 2015 spolu s výročím 900 let od
první písemné zmínky o obci Chotěšov. Je
ale obecně známo, že před rokem 1945
působili v Chotěšově dobrovolní hasiči
němečtí, což vyplývalo z tehdejšího
demografického složení obyvatelstva
v obci. Čeští dobrovolní hasiči po těch
německých „zdědili“ krom hasičské
zbrojnice a motorové stříkačky Stratílek
DS 8 i tablo Dobrovolných hasičů
Chotěšov z roku 1933, které se jako jediné
z té doby zachovalo a je nyní vystaveno
v hasičském muzeu v chotěšovském
klášteře. Dle uvedených letopočtů lze
odvodit, že tablo bylo pořízeno
k 45. výročí založení Dobrovolných hasičů
Chotěšov a právě letopočet 1888 je zde
uveden jako rok založení sboru. V červnu
1947 byl založen a vysvěcen historický
prapor SDH Chotěšov. A právě
k 130. výročí založení Dobrovolných
hasičů v Chotěšově si ti současní nadělili
zcela nový slavnostní prapor, jehož výrobu
zadali společnosti ALERION s. r. o. Brno.

Celý prapor je ušit ze sametu
exklusive, což je nejvyšší kvalita,
o velikosti 150x100 cm. Obvod praporu je
ozdoben zlatými třásněmi, rovněž tak je
vyšívaný zlatým písmem. V rozích praporu
jsou zlaté lipové ratolesti. Na přední
straně praporu je vyobrazen obecní znak
vsazen do hasičského znaku. Nad ním

nápis Sbor dobrovolných hasičů,
uprostřed rok založení 1888 a pod ním ve
stuze Chotěšov. Vše je na červeném
podkladu znázorňující oheň. Na zadní
straně praporu je sv. Florián hasící
chotěšovský klášter, který v minulosti
několikrát zasáhl požár. V horní a dolní
části je vyšito motto HASIČSTVÍ, KDO SI
ZAMILUJE, DOBRÉ SRDCE PROJEVUJE.

Vše je na modrém podkladu
symbolizujícím vodu. Žerď v hnědé barvě
je opatřena ozdobnou špičkou se
schránkou pro odkaz budoucím
generacím. Součástí slavnostního praporu
je stuha s datem požehnání praporu
a výročím založení sboru. Celková cena
pořízení slavnostního praporu včetně
příslušenství je 128.768,20- Kč. Na jeho
financování se podílela Nadace Agrofert
částkou 10.000,- Kč, částkou 60.000,- Kč
Obec Chotěšov.

Dne 9. 7. 2018 se konaly samotné
oslavy výročí. Od 16:00 hodin proběhlo
Slavnostní shromáždění, které bylo
vzhledem k náhlé nepřízni počasí
přesunuto z Náměstí 1. máje do sálu
Národního domu v Chotěšově a spojeno
tak se Slavnostní schůzí. Součástí
shromáždění byl pochod a nástup
hasičských sborů se slavnostními prapory,
vystoupení mladých hasičů SDH Chotěšov,
dětí z MŠ Chotěšov a dětí z Tanečního
kroužku pod vedením Hany Kouřilové,
představení nového slavnostního praporu
SDH Chotěšov a jeho požehnání
P. Mgr. Miroslavem Dítě a předání stuh
k 130. výročí založení Dobrovolných
hasičů v Chotěšově. Se zprávou k výročí
vystoupil velitel SDH Chotěšov Petr
Skořený, se svými příspěvky pak starosta

obce Chotěšov Luděk Rosenberger
a dojatý Čestný starosta SDH Chotěšov,
Zasloužilý hasič Josef Kanta. Pro všechny
pak následovalo občerstvení formou
rautu, který připravili manželé Bednářovi
z Hospůdky ve dvorku a volná zábava, kdy
nejen k poslechu ale i k tanci všech
přítomných zahrálo DUO UNIVERZÁL Karla
Vacka. Oslavy byly podpořeny Grantovým
programem obce Chotěšov pro rok 2018
účelovou dotací ve výši 12.000,- Kč
a Grantovým programem MAS
Radbuza z. s. pro rok 2018 účelovým
finančním příspěvkem ve výši 10.000,- Kč.

Oslavami 130. výročí založení
Dobrovolných hasičů v Chotěšově
a pořízením nového slavnostního praporu
Sboru dobrovolných hasičů Chotěšov
vzdávají chotěšovští hasiči hold všem
jejich předchůdcům, dobrovolným
hasičům nejen těm českým ale i těm
německým, neboť jedním ze základních
úkolů všech hasičů všech dob, bez ohledu
na to, jedná-li se o hasiče z povolání nebo
hasiče dobrovolného, je zejména
záchrana životů ohrožených osob
a ochrana jejich zdraví a v neposlední
řadě i záchrana majetku všech
spoluobčanů před ohněm a jinými
přírodními živly. Tomuto humanistickému
poslání zůstávají, nezištně a bez ohledu na
své volno a pohodlí, věrni do dnešních
dnů.

Je na místě zde poděkovat zejména
Obecnímu úřadu Chotěšov v čele se
starostou Luďkem Rosenbergerem, a to
nejen za poskytnuté finanční prostředky
ale zejména za podporu, vstřícnost
a vzájemnou spolupráci. Za poskytnuté
finanční prostředky patří poděkování MAS
Radbuza z. s. a Nadaci AGROFERT. Velké
poděkování patří všem těm, kteří oslavy
připravovali a podíleli se na jejich
zdárném průběhu a v neposlední řadě
patří dík i těm, kteří se oslav zúčastnili.

Josef Tomášek – starosta SDH Chotěšov

9.6.2018 – 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V

OBCI CHOTĚŠOV
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23.6.2018 X. CHOTĚŠOVSKÉ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

Již podesáté se konala akce s názvem
Chotěšovské zahradní slavnosti na zahradě a v objektu
bývalého správního úřadu chotěšovského kláštera.
Navzdory chladnému víkendu byla na slavnostech
hojná účast. Na akci vystoupily hudební skupiny,
pěvecký sbor a loutkové divadlo pro děti. V objektu
byla k vidění výstava fotografií Mira Bernáta.

Tato akce jako obvykle kladla velký důraz na zájmy
dětských návštěvníků. Pro ně byl připravený bohatý
program po celý den. Kromě již zmíněného
loutkového divadla mohly děti navštívit různá
stanoviště od malování obličejů, hudebního hřiště,
výtvarných dílen po koutek volnočasového sdružení
Magnet. Velkým lákadlem byla i Zdendova truhlářská
dílna, kde si holky a kluci vyráběli sami dřevěné meče,
štíty a hodiny, které si mohli poté sami pomalovat.
Velký úspěch mělo i ženské pěvecké těleso Mamas
and Mamas. Akci významně podpořila MAS Radbuza a
obec Chotěšov.

Miroslav Brouček

6

KULTURNÍ AKCE

POZVÁNKA NA VELETRH ITEP 2018
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VENKOVSKÝ DŮM PK

OTEVŘENÍ VENKOVSKÉHO DOMU

PLZEŇSKÉHO KRAJE

9

Již více než před rokem jsme
začali pracovat s myšlenkou vybudovat
v Plzni místo, které by Plzeňáky
a návštěvníky města informovalo
o všem možném, co se na venkově
v Plzeňském kraji děje. Začal se tak
postupně rýsovat nápad, vybudovat
v Plzni Venkovský dům Plzeňského
kraje (VDPK). Postupem času pak
nápad dostával stále reálnější obrysy
a nyní, v polovině září, už zbývá jen
několik málo dní do slavnostního
otevření Venkovského domu v Plzni.
Ten bude součástí nově vzniklé
Venkovské tržnice v areálu DEPO 2015.
Ke spolupráci na realizaci tohoto
projektu jsme přizvali všechny MASky
z Plzeňského kraje, aktivně se do této
výzvy zapojila MAS Český Západ, a tak
jsme s ní uzavřeli partnerskou
smlouvu. Ve vztahu k DEPO 2015
a k Plzeňskému kraji je naše MAS tou
koordinační, partnerská MAS má na
starosti především otázku propagace,
marketingu a zajištění obchodu.
Předpokládáme, že začátkem příštího
roku se do aktivit zapojí i další místní
akční skupiny z našeho kraje.

Co vlastně Venkovský dům je?
Jedná se o prostor kombinující
informační centrum a prodejnu
lokálních produktů. VDPK přináší
zajímavosti z celého kraje - tipy na
výlety a pozvánky na kulturní akce,
šikovné řemeslníky a regionální
umělce. Seznamuje s pestrou nabídkou
venkovských regionů.
V prvních měsících představíme
především blízké okolí Plzně (území
MAS Radbuza a MAS Český Západ)
a díky spolupráci s místními akčními
skupinami dojde k postupnému
mapování celého území kraje. Kromě
širokého spektra informací jsou

k zakoupení i řemeslné výrobky
nositelů značky „Místní výrobek ze
západu Čech" a „Regionální potravina
Plzeňského kraje". Část prostoru, tzv.
„Showroom", je vyhrazena pro
krátkodobé prezentace řemeslníků,
zajímavých projektů a umělců.
Abychom mohli tento projekt
nastartovat, bylo potřeba získat pro
něj podporu Plzeňského kraje.
Samotnému vzniku VDPK předcházela
řada jednání s hejtmanem PK, jeho
náměstky, radními, zástupci města
Plzně, DEPO 2015 a dalšími.
Výsledkem těchto jednání pak bylo
vyslovení podpory tomuto projektu,
což bylo navíc umocněno získáním
dotace z DT kraje Individuální žádosti
Odboru kanceláře hejtmana ve výši
200 tisíc korun. Z této dotace je
hrazen pronájem prostor do konce
letošního roku, a především pořízení
počátečního vybavení (nábytku,

elektroniky) a tvorba vlastních
webových stránek. V současné době
funguje microsite www.vdpk.cz, ta
bude na konci září doplněna
doménou www.venkovskydum-pk.cz,
na které budou zveřejňovány
všechny důležité informace. VDPK
má i svoji facebookovou stránku. Na
té již nyní přinášíme aktuální
informace z probíhajících prací.

A kdy nás budete moci ve
Venkovském domě navštívit?
Zkušební provoz bude zahájen
v pátek 21. září, kdy se v DEPO 2015
koná veletrh Svět knihy. Oficiální
zahájení provozu VDPK, stejně jako
celé Venkovské tržnice v DEPO 2015
pak proběhne při akci Dožínky, která
se uskuteční v neděli 30. září.
Všechny Vás srdečně zveme do
Venkovského domu Plzeňského
kraje!

Vizualizace prostoru Venkovské tržnice v areálu 
DEPO 2015

http://www.vdpk.cz/
http://www.venkovskydum-pk.cz/
https://www.facebook.com/venkovskydumpk/
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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Každý může být úspěšný, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007877

Rádi bychom Vám touto formou představili nový projekt společnosti bfz, o.p.s.

„Každý může být úspěšný“. 

Představujeme Vám projekt „Každý může být úspěšný“

Společnost bfz o.p.s. pro Vás připravila projekt „Každý může být úspěšný“. Hlavní aktivity projektu Vám umožní
v první řadě zvýšení kvalifikace prostřednictvím odborného školení a rekvalifikací. Získáte důležité znalosti
a zkušenosti a budete lépe připraveni na hledání nového zaměstnání. Aktivity jsou zaměřeny i na usnadnění
zvládnutí počátečního období v novém zaměstnání. Projekt bude probíhat ve dvou cyklech, výběry do prvního
cyklu proběhnou v červnu 2018. Individuální aktivity budou probíhat v poradenském centru ve Stodě a v Plzni,
skupinové aktivity pak pouze v Plzni.
V rámci projektu jsou pro Vás připraveny následující aktivity:

1) Motivačně aktivizační program
v rámci intenzivního školení získáte celou řadu poznatků, které Vám umožní se lépe orientovat na trhu práce,
získáte znalosti z oblasti finanční a právní gramotnosti, zlepšíte svého komunikační a prezentační dovednosti

2) Pracovní a bilanční diagnostika, ergodiagnostika
vybraným účastníkům pomůžeme analyzovat profesní a kvalifikační předpoklady různými diagnostickými
metodami, včetně targetingu a profilace

3) Individuální poradenství
po celou dobu Vaší účasti v projektu Vám bude k dispozici zkušený poradce, který Vás bude provázet na cestě
k novému uplatnění

4) Rekvalifikace a kurzy profesní kvalifikace, krátkodobé praxe
kurzy budou vybírány s ohledem na individuální potřeby účastníků, bude možné absolvovat různé kurzy, např. PC
kurz, řidičská oprávnění, kurz VZV, sváření, strážný, pracovník v sociálních službách apod.

5) Zprostředkování zaměstnání s využitím mzdových příspěvků
abychom podpořili Vaše uplatnění na trhu práce, můžeme Vašim potenciálním zaměstnavatelům hradit Vaše
mzdové náklady po dobu 6 měsíců

6) Doprovodná opatření
budeme Vám hradit náklady související s dojížděním veřejnou dopravou na aktivity projektu a případné další
náklady (např. zdravotní prohlídky, OOPP, apod.)

Cílem projektu je podpořit osoby z regionu MAS Radbuza, která sdružuje obce jihozápadně od Plzně. Zastoupeny
jsou obce z části okresu Plzeň-jih, z části Plzeň-sever a Domažlice, jmenovitě regiony Dobřansko, Holýšovsko,
Chotěšovsko, Nýřansko a Stodsko.
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Pokračování na další  straně
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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Projekt se zaměřuje na osoby z nejvíce rizikových skupin, kterými jsou osoby se
základním vzdělání, osoby mladší 25 let, osoby s kumulací handicapů na trhu práce, a
to zejména lidé nezaměstnaní déle než 5 měsíců, osoby ve věku 50+, s nízkou úrovní
kvalifikace či se zdravotním postižením. Projekt bude otevřen i dalším cílovým
skupinám - osobám neaktivním, např. ženám na rodičovské dovolené, zájemcům o
zaměstnání nebo propuštěným zaměstnancům.

Pokud Vás zaujaly jednotlivé aktivity a chcete získat i nezávazně více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Kontaktní údaje:
bfz o.p.s., alej Svobody 56, 323 00 Plzeň
kontaktní osoba – Lenka Řezáčová, 775 879 196, lenka.rezacova@bfz.cz

Ani přes léto kancelář MAS nezahálela a připravila další výzvy, tentokráte v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, do kterých budou moci žadatelé podávat své projekty. Přípravě výzev
předcházela úprava Interních postupů MAS IROP pro hodnocení a výběr projektů, bez jejíž aktualizace bychom
v tomto roce nemohli výzvy vyhlásit. Naštěstí byl Řídící orgán při kontrole a schválení Interních postupů MAS
velmi operativní, a proto můžeme vyhlásit výzvy IROP dle naplánovaného harmonogramu. Na rok 2018 jsme
naplánovali vyhlášení celkem čtyř výzev, a to na podporu Národních kulturních památek, zkvalitnění
infrastruktury pro sociální podnikání, vzdělávání a dopravu. Vyhlášení všech výzev je naplánováno v průběhu
října s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ v polovině prosince tohoto roku. Přehledová
tabulka vyhlašovaných výzev, včetně alokací je uvedena níže.

Úplné znění výzev včetně povinných příloh a dalších informací naleznete na webových stránkách MAS
Radbuza, z.s. V průběhu výzvy bude pořádán Seminář pro žadatele. O jeho termínu a místě konání budeme
informovat rovněž na webových stránkách MAS.

Název výzvy Finanční alokace výzvy 

6. výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (II.) 5 600 000 Kč

7. výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro sociální podnikání (II.) 2 000 000 Kč

8. výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (II.) 5 000 000 Kč

9. výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení 

bezpečnosti dopravy (II.)
25 000 000 Kč

VÝZVY IROP 2018

VÝZVY IROP NA NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ
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LEGENDY Z ÚZEMÍ

Kostel sv. Vojtěcha je skvostnou barokní stavbou
s unikátním oltářem na západní, neobvyklé straně. Kostel byl
postaven na místě středověkého hrádku, po kterém jsou
užity některé zděné konstrukce a velká část obraného
příkopu. Fara tedy mohla být postavena až na druhé straně
příkopu a pan farář musel do kostela sestoupit po schodech
na náves a znovu vystoupit na kopec do kostela. Ale i přímo
od fary z kopce vedla ušlapaná pěšina od kluků ministrantů.

Tak to běželo bez námitek dvacet let po dostavění
chrámu. I když nastoupil nový pan farář, který byl pomenší,
zato víc do šířky, dohromady do kulata. Zdravím překypoval,
nechutenstvím netrpěl.

Přes svoji zajímavou postavu byl pan farář čipera. A
dobrák. Na svých nožkách běhal po vesnici, všude pomáhal,
ať radou, útěchou, vyřízením protivných úředních papírů,
v mnoha případech i hmotně. Pořád usměvavý, rozdával
dobrou náladu. Lidé ho měli rádi, téměř obřadem se stal
nedělní nástup na mši do kostela. Lidé na pana faráře čekali
v hloučcích dole na návsi a spolu s ním pak vystoupali ke
kostelu. Jednou se pan farář zpozdil, a protože nechtěl nechat
svoje farníky čekat, neuváženě se rozběhl dolů po
ministrantské pěšině. Stalo se, co se stát muselo. Po pár
rychlých krocích panu farářovi podjely nohy, a tak se zbytek
cesty dokutálel. Dokonce se jako balonek ještě kousek
vykutálel do protějšího svahu. Nic se mu nestalo, jen si
zašpinil sutanu. Pár farníků mu běželo pomoci, ale situace
byla tak legrační, že se všichni museli rozesmát. Většinou se
to snažili zakrýt, ale bylo to nezvladatelné. Ne nadarmo je

v Čechách přísloví „Máš-li nouzi, o posměch se nestarej.“ Pan
farář se smál sám, vtipně událost zařadil i do kázání
a považoval to za odbyté, jako následek vlastní chvíli.

Lidem se to ale rozleželo a začali se stydět, že se panu
farářovi smáli. V hospodě, to je u nás na vsi tradiční
parlament, se pak chlapi dohodli, že mezi farou a kostelem
přes středověký příkop postaví most. A nezůstalo rozhodnutí
u piva, do práce se pustili. Ti bohatší dodali dřevo. Modřín
na trámy, aby byly trvanlivé, smrk a jedli na střechu, aby
konstrukce vydržely. Ti šikovní se pustili do práce. Potěšený
a dojatý pan farář jim nosil občerstvení a štamprličky
slivovičky od kolegy z Moravy. Za všeobecného smíchu pak
šel sám poměřit, jestli mu šířka mostu, 160 cm, bude stačit.

Od té doby 18 metrů dlouhý krytý most, nebo snad
lávka, ve Vejprnicích stojí a opravuje se. Určitě ale chlapi
v roce 1744 ve Vejprnicích nestavěli unikátní památku, ale jen
projev úcty a lásky.

PROČ JE VE VEJPRNICÍCH MOST KE KOSTELU
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Úryvek jsme čerpali z knihy Baroko v krajině aneb
příběhy známé i neznámé z pera pana Karla
Drhovského , jež je součástí edice VENKOVSKÉ BAROKO.
Jednotl ivé publikace pojednávání nejen o
architektonické a umělecké hodnotě barokních
památek, ale také o jej ich osudech a historických
osobnostech, které se k nim vážou . MAS Radbuza je
vydavatelem zmíněné publikace.
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ZE ZÁKULISÍ MAS

Ač to může často vypadat, že sedíme pouze v kanceláři, je třeba občas vyrazit i „do světa“. Tentokrát jsme
v rámci výměny zkušeností vyjeli na pracovní jednání až na druhý konec republiky za našimi přáteli z MAS
Staroměstsko. Toto poznávací setkání probíhalo ve velmi uvolněném duchu, dozvěděli jsme se při něm mnoho
zajímavostí a přispěli i svou trochou do mlýna specifiky z našeho území. Svůj volný čas jsme poté věnovali týmové
soudržnosti, a to speciálně na myslivecké střelnici, kdy jeden podporoval druhého v jeho výkonech. Nemohu lhát,
někteří z nás měli z téměř pět kilo vážících zbraní veliký respekt a z bezpečné vzdálenosti sledovali ty, jenž trhali
rekordy v počtu sestřelených „holubů“.

MAS Radbuza se nám, novým kolegyním (Zuzka a Kamila vás zdraví!), poštěstilo reprezentovat i při
košíkářském kurzu, pořádaném o.p.s. Úhlava přímo v sousedství krásné vrbové plantáže. Upřímně, nedovedu
s jistotou říci, co na naši zručnost říkal sám pan košíkář Zdeněk Pikal, občas totiž skládal hlavu do dlaní. My jsme
však se svými výtvory byly nadmíru spokojeny. Ostatně – posoudit je můžete sami.

Pokud vás zajímají další střípky ze zákulisí MAS Radbuza, sledujte na facebooku naši stránku, kde budete
pravidelně informování nejen o tom, co se nám zrovna (ne)povedlo, ale především o tom, co je přínosné pro vás
v rámci vypisovaných výzev a dalších důležitých událostí.

NA MORAVU A ZPĚT
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