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NA ÚVOD

Dobrý den přeji všem členům, partnerům nebo spolupracovníkům naší MAS Radbuza.

V úterý 17. 9. se koná setkání nejvyššího orgánu MAS. Skončilo čtyřleté funkční
období a na programu je mimo jiné volba členů do orgánů naší organizace. Bude se volit
nová Výkonná rada, Dozorčí rada a Výběrová komise. Dovolte mi, abych ve stručnosti toto
čtyřleté období z pohledu MAS Radbuza shrnul.

Máme za sebou klidné a velmi pracovité období. Organizace se stabilizovala. Členská
základna prořídla. Splatili a ukončili jsme všechny úvěry. Prošli jsme standardizací, přijali
nové pracovníky. V rámci CLLD jsme vyhlásili již 18 výzev. Podáno bylo celkem 45 projektů.
Z celkové alokace 89 milionů korun jsou v dané chvíli již proplaceny a nebo v realizaci
projekty za cca 44,5 milionu korun.

Podařilo se tudíž zatím vyčerpat polovinu peněz, které máme v rámci CLLD k dispozici.
Ještě stále jsou plánovány 4 výzvy a veškeré zbylé finance budou dány k dispozici.

∙  www.mas-radbuza.cz  

Zapojili jsme se do projektů vzdělávání MAP a MAP II, do těchto projektů se s námi zapojilo v území celkem 33 MŠ, 26 ZŠ
a 5 ZUŠ. V rámci MAP projektu Čtení – nejlepší učení se rozdělilo do škol 720 knížek v hodnotě 162.700,- Kč, do projektu Deskové
hry do škol se zapojilo v území 20 škol a byly jim rozdány hry v celkové hodnotě 200.000,- Kč. Pořádali jsme společně festival
ZUŠkování s náklady cca 150.000,- Kč, pořádáme letní školu čtenářské a matematické gramotnosti, do MŠ jsme rozdali
diagnostické pomůcky – Klokanovy kufry – v celkové hodnotě více jak 500.000,- Kč. Pořádáme semináře pro pracovníky ve
školství, kterými již prošlo více jak 180 lidí.

Vybudovali jsme společně s MAS Český Západ v Plzni Venkovský dům Plzeňského kraje, který již více jak rok provozujeme.
Přinášíme našim řemeslníkům a producentům lokálních potravin možnost prezentovat své výrobky a činnosti na území města
Plzně. Tento projekt je velice dobře vnímán a je podporován Plzeňským krajem.

V neposlední řadě jsme na našem území, ale i mimo něj, provedli celkem 58 Implementací GDPR a máme 41 subjektů,
včetně dvou mikroregionů (což je více jak dalších 30 obcí a jejich organizací), pro které zabezpečujeme službu pověřence. Touto
službou jsme organizacím v našem území ušetřili celkem více jak 1 milion korun při implementaci a každým rokem více jak
400.000,-, které mají možnost investovat účelněji.

To, co jsem popsal, je velice hrubé shrnutí toho největšího a nejzákladnějšího, co se na naší MAS v průběhu posledních čtyř
let událo.

V brzké době budeme volit nové vedení MAS Radbuza. Proto bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří se na chodu
„MASky“ doposud podíleli, tj. členům Výkonné rady, Dozorčí rady a Výběrové komise, pracovníkům MAS, spolupracovníkům
MAS, členům MAS, dobrovolníkům a příznivcům naší organizace. Především chci poděkovat za spolupráci, přízeň, trpělivost,
nadšení, vstřícnost, toleranci, inspiraci, .... zkrátka za vše, co pro naše území děláme, děláte a doufám, že i nadále v tom budeme
společně pokračovat.

Jan Bostl, Předseda MAS Radbuza

MAS RADBUZA

MAS RADBUZA
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GRANTOVÝ PROGRAM

Jelikož již proběhly některé z podpořených akcí, představujeme Vám na následujících řádcích první dvě reportáže. Jak se
můžete dočíst, obě akce se nadmíru vydařily a všichni zúčastnění si je velice užili. Pro připomenutí – MAS Radbuza každoročně
ze svého Grantového programu finančně podporuje vybrané kulturní či společenské akce konající se v území. Organizátoři
najdou veškeré potřebné informace a podmínky programu na webu MAS Radbuza, případně se mohou obrátit na členy našeho
týmu.

GRANTOVÝ PROGRAM 2019
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24. 8. 2019 - FOLK A COUNTRY FESTIVAL ČEČOVICE

26. 5. 2019 – ZÁBAVNÝ DEN S KULÍČKEM

Dne 26. května 2019 proběhl ve Vejprnicích
v sále Formanka Zábavný den s Kulíčkem, který byl
uskutečněn za podpory Grantového programu MAS
Radbuza 2019. Zábavný den s Kulíčkem měl za cíl předvést
kompletní činnost RC Kulíček a zajistit zábavný program pro
děti z území MAS Radbuza. V jednotlivých vystoupeních se
předvedly děti ze všech kroužků, které se během celého
roku v RC Kulíček organizují. Tato vystoupení byla proložena
divadelním představením pro děti „Za každým rohem
jeskyňka“ a „O Koblížkovi“, hrami a soutěžemi.

Zábavný den s Kulíčkem byl určen především pro děti,
které během roku RC Kulíček navštěvují. Zvána byla ale
i široká veřejnost z území MAS Radbuza. Děti i dospělí si den
užili a již nyní se plánuje další ročník.

Petra Štefánková

Český svaz ochránců památek, z.s. vlastní a opravuje
zámek Čečovice na Domažlicku. Na jeho záchranu pořádá
různé kulturní akce, jednou z nich je i Folk-country festival
pro zámek Čečovice. Letos se konal již 11. ročník. Na scéně
vystoupily nejen plzeňské kapely jako Old band, The Origin,
Strašlivá podívaná, ale také Sunny side a Isara z Prahy
a Spolektiv z Českých Budějovic. Vše proběhlo na nádvoří
zámku Čečovice dne 24. srpna 2019. Festival byl zakončen
tradičně country bálem se skupinou HoP A ŠaVani.
V zámecké sýpce vystavoval své obrazy galerista Jožka
Osoba z Plzně.

Nedělní odpoledne patřilo dětem. Dali jsme příležitost
dětské „bejbypankové“ kapele Bachule z Dobřan, která
roztančila nádvoří zámku. Již podruhé přijelo se svojí
pohádkou amatérské divadlo Histrio z Plzně.

Akce se zúčastnilo 170 zájemců o památky
a folk-country muziku. Festival byl hodnocen velice kladně
nejen návštěvníky, ale i kapelami. Každý návštěvník si jako
památku na letošní festival odnesl i dárek. Díky dotačnímu
programu MAS Radbuza se nám toto vše opět podařilo.

Miroslava Šusová

https://www.mas-radbuza.cz/2019/03/grantovy-program-2019/


KULTURNÍ AKCE MAS
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SLAVNOSTI SLUNOVRATU V CHOTĚŠOVĚ

Jedna z letošních horkých červnových sobot byla ve
znamení již tradičních Slavností Slunovratu v chotěšovském
klášteře, tentokrát s podtitulem Bylinky kolem nás. I přes
opravdu náročné počasí dorazilo mnoho statečných velkých
i malých návštěvníků, pro které byl připraven bohatý
program. Děti mohly shlédnout několik představení
loutkového divadla, kreativně se vyřádit v dílničkách a užít si
příjemné odpoledne v klidném prostředí. Pozadu slavnosti
nezůstaly ani s hudební nabídkou – atmosféru dokreslilo
vystoupení pěveckého uskupení MarZ, hlavní hvězdou pak
byla se svými hitovkami jako Nebe, peklo, ráj nebo Toulavý
džíny Věra Martinová s kapelou.

Samozřejmostí byly stánky s milými drobnostmi od
řemeslníků z území. Klášterní zahradu kromě květin
a všudypřítomných bylin provoněla ručně vyráběná mýdla,
radost si mnozí návštěvníci udělali drobnými dárky v podobě
háčkovaného zboží, ručně šitých hraček a dalších nezbytných
maličkostí. Bylinkové nadšence zasvětila do volně rostoucích
bylin odbornice na slovo vzatá, paní Jana Vlková, autorka
projektu Kytky k jídlu. Kvíčovická hospůdka a místní kavárna
nenechala nikoho o hladu a žízni, jež přítomné ten den
ohrožovala nejvíce. Hospůdka ve spolupráci s o.p.s. Úhlava
pro návštěvníky připravily ochutnávkové porce regionálních
potravin. Vítané ochlazení nabídly prohlídky klášterních stok
a konventu.

BAROKO NA BYLINKOVÉM PANSTVÍ ROCHLOV

V polovině prázdnin jsme se mohli společně potkat
v malebných prostorách zámku Rochlov, v rámci Letního
barokního festivalu 2019. Ve spolupráci s o.p.s. při
společnosti Pegisan jsme pro návštěvníky připravili bohatý
barokně laděný program zakončený impozantním
ohňostrojem. O kulturní zážitky se postaraly tradiční oživené
prohlídky zámku, a především koncerty sester
Flajšmanových, kterým se podařilo dojmout nejednoho
návštěvníka. Ing. Karel Drhovský poskytl spoustu zajímavých
informací o barokním stylu v krajině, přednášku si zájemci
mohli vychutnat s výbornou kávou či sklenkou vína v ruce.
Malování na tělo, očistné rituály, výklad karet nebo
například automatická kresba – to vše posloužilo
k obohacení ducha nebo při nejmenším k radosti těch, kteří
se aktivit účastnili. I přesto, že počasí během dne neustále
vyhrožovalo deštěm a bouřkami, nespadla ani kapka
a všichni si tak mohli užít příjemný den bez
všudypřítomného horka, které nás sužovalo po velkou část
července.

● Na obě akce finančně přispěl Plzeňský kraj. ●
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OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINOVÝMI AKTIVITAMI MAP

Vzhledem ke skutečnosti, že ke
konci prázdnin bývají pedagogové již
přeci jen trošku odpočatí 😊, zkusili
jsme pro ně naplánovat letní školu
a pozvat je na týdenní pobyt
v kouzelném prostředí zámku
v Nečtinech. Od pondělí do středy na
setkání nad čtenářskou gramotností, ve
čtvrtek a pátek nad matematickou.
Někdo si vybral jen jednu či druhou
část, někdo s námi pobyl celý týden, ve
výsledku bylo vše krásně rozprostřeno
tak, že v obou skupinách se potkávalo
jedenáct skvělých a pro věc nadšených

LETNÍ ŠKOLA & SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN MATEMATICKÉ

A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
účastnic ze základních škol z území MAS
Radbuza a MAS Aktivios. Lektorky ve
složení Mgr. Naděžda Vlasáková, Mgr.
Michaela Hlaváčová a Mgr. Pavla
Sýkorová byly naprosto a jednoznačně
vynikající volbou, o jejich profesionalitě
není nejmenších pochyb a svými
osobnostmi doladily vzniklý velmi
příjemný tvůrčí tým. V rámci čtenářské
gramotnosti se mimo jiné seznámily se
čtenářskými strategiemi, principy
čtenářských dílen, s využitím filmových
ukázek a deskových her ve výuce,
při gramotnosti matematické též využití

deskových her, ozobotů, logických her
a mnoho dalšího. Jako doprovodný
program jsme zvolili pro úterní večer
muzikoterapii s hraním na džembe
a ve čtvrtek jsme si společně protáhli
těla břišním tancem. Dle našich dojmů
a postřehů (a též dle zpětných vazeb
účastnic 😊) byla letní škola
povedenou a úspěšnou akcí, ze které
účastnice odjížděly plné nových
informací a znalostí, ale zároveň
odpočaté a s navázanými novými
přátelstvími napříč školami.

ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST PRO PEDAGOGY MŠ 
S MGR. JIŘINOU BEDNÁŘOVOU

Abychom v rámci prázdnin neopomněli pedagogy
mateřských škol, využili jsme nabídku vzácně volného termínu
Mgr. Bednářové na dvoudenní seminář na čtenářskou
a matematickou pregramotnost. Přesto, že většina účastníků
ještě čerpala dovolenou, seminář se velmi rychle naplnil
k maximálnímu počtu přihlášených. Jak vlastní téma ve
dvoudenním uceleném bloku, tak sama paní lektorka jsou
velkým „tahákem“, a nás pochopitelně těší, že můžeme
pedagogům z našeho území MAPů nabízet kvalitní a obohacující
setkání se značným přínosem pro praxi a pozitivním dopadem
na děti.
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CO NÁS ČEKÁ V MAPECH

Stejně jako ve školách, i u nás se toho s novým školním rokem hodně děje a chystá. Již v září a v říjnu se rozjíždí několik
krátkodobých i dlouhodobějších akcí a aktivit napříč územími. Těsně za polovinou září spouštíme třetí ročník projektu Čtení –
nejlepší učení, kdy přihlášené školy dostanou k dispozici knihy a pracovní listy pro realizaci čtenářských dílen, tentokráte pro
4. a 9. ročníky. Též nás čeká schůzka k dalšímu ročníku ZUŠkování, které předpokládáme realizovat na jaře 2020 ve Stodě jako
společný festival základních uměleckých škol z Nýřan, Holýšova, Třemošné a Stoda. V říjnu pak proběhne Pracovní skupina
Matematické gramotnosti s tématem ozobotů a bee botů ve výuce v základních školách napříč ročníky a Pracovní skupina
Rovných příležitostí zaměřená na práci asistentů pedagoga. Také začínáme s dalšími aktivitami jsou vzájemné návštěvy
v mateřských školách, náslechy v hodinách na základních školách, v listopadu setkání Řídicích výborů, ředitelů a ředitelek
základních i mateřských škol, v prosinci tři semináře s Michalem Dubcem…. a již víme několik termínů zajímavých akcí po Novém
roce…. máme se na co těšit a školy s námi.😊

PROJEKTY MAS RADBUZA

Ve dnech 23. srpna až 2. září organizovala MAS Radbuza
ve spolupráci s obcí Kozolupy svůj první workcamp s názvem Rock
Summer in Kozolupy. Jak už z názvu vyplývá, workcamp probíhal v obci
Kozolupy a jednou z jeho částí byly práce při organizování a technickém
zajištění hudební akce Rockové léto na Mži. Pro ty, kteří si pod termínem
workcamp nedokáží nic představit a slyší o něm poprvé, přinášíme několik
základních informací. Jedná se o setkání dobrovolníků z celého světa,
kteří na své vlastní náklady přijedou na místo, kde se organizátoři
rozhodnou workcamp uspořádat, aby zde po dobu cca 14 dní dobrovolně
pracovali náhradou za zajištění základního ubytování a stravování.
Workcamp v Kozolupech byl zaměřený na úpravu prostor obecního sadu,
pomocné zahradnické práce na obecních pozemcích a již zmiňované práce
při přípravě a následném úklidu hudební akce. Součástí workcampu jsou
ale kromě zmiňovaných dobrovolnických prací rovněž nejrůznější
interakce a setkávání s místní komunitou. Účastníci workcampu, kterých
se sjelo celkem 16 (dva vedoucí z České republiky a dále účastníci
z Mexika, Portugalska, Španělska, Itálie, Ruska, Turecka, Tchaj-wanu,
Hongkongu a Japonska) se tak mohli zúčastnit nohejbalového turnaje
s místní komunitou obce Kozolupy, zažili výlet do Plzně s prohlídkou
města, pivovaru a návštěvou fotbalového utkání FC Viktoria Plzeň, vařili
krajová jídla pro místní zastupitele a zažili rovněž jeden den s MASkou.
V rámci tohoto dne jsme zahraniční dobrovolníky vzali do obce Líně, kde
ten den probíhal příměstský tábor Mikroregionu Radbuza. Tam strávili
společné sportovní dopoledne, kdy byli mezi děti rozděleni do pěti týmů
a zápolili společně v různých sportovních disciplínách. Odpoledne jsme
pak zahraniční studenty vzali do Chotěšova, kde pro ně byla připravena
prohlídka kláštera a přilehlých prostor. Věříme, že pro všechny zúčastněné
strany to byl obohacující zážitek, a že se nám podaří workcamp
zorganizovat i v příštím roce.

Více fotografií z průběhu workcampu naleznete na další straně
a facebooku obce Kozolupy.

MAS POŘÁDALA WORKCAMP V KOZOLUPECH

https://www.facebook.com/Obec-Kozolupy-386179198240077/
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PROJEKTY MAS RADBUZA

MAS RADBUZA UKLÍZÍ

Jelikož je třeba se neustále někam posouvat
a rozšiřovat své obzory, tak se MAS Radbuza letos
poprvé pouští do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Z organizátorského postu jsme zřídili lokální událost
MAS Radbuza uklízí, kdy si celý náš tým společně
s dalšími dobrovolníky vezme za úkol uklidit lesy
Křížového vrchu. Akce proběhne oproti tradičnímu
víkendovému termínu již ve čtvrtek 19. září, mezi
9. a 11. hodinou. Organizace Ukliďme Česko nás vybaví
rukavicemi, pytli a dalšími prostředky pro bezpečný
průběh úklidu. Jak jistě víte, po prázdninách bývají
turisticky exponované lokality plné odpadků. Rozhodli
jsme se proto místním lesům společnými silami trochu
ulevit a vyčistit je od letních nánosů obalů,
jednorázových kelímků, ztracených kousků oblečení
a dalších „pokladů“, které do přírody rozhodně nepatří.
Pokud se i vy chcete zapojit, uděláte nám obrovskou
radost, když se pod tímto odkazem přihlásíte jako
dobrovolník a ve stanovený čas se s námi sejdete
u rozhledny na Křížovém vrchu. Odtud budeme v rojnici
postupovat až dolů, kde naplněné pytle předáme
a s dobrým pocitem si půjdeme „po svém“.😊

MASKOU KŘÍŽEM KRÁŽEM

Možná jste na svých prázdninových toulkách po okolí Plzně
nově zaznamenali zajímavé, nádherně umělecky vykované stojany
s infocedulemi. Jedná se o cíle stopovací hry s názvem „MASkou
křížem krážem“, kterou má pod patronátem MAS Radbuza
pokrývající území Stodska a Nýřanska. Provede vás zábavnou
formou územím a hráče po úspěšném vyluštění všech šifer čeká
sladká odměna z díla některého z producentů prezentovaných
ve Venkovském domě Plzeňského kraje. Hra vznikla za finanční
podpory Plzeňského kraje a originální ručně kované stojany
pochází z dílny uměleckého kováře Jiřího Brože z Kvíčovic,
o kterém jste si již mohli v některém z předchozích čísel
Zpravodaje přečíst více. Pravidla hry jsou velice jednoduchá –
zaregistrujte se na webu www.stopovacka.cz, kde hned obdržíte
první šifru. Ta Vás odkáže na místo na území MAS Radbuza, kde
naleznete onen umělecky kovaný stojan s infocedulí, kde jsou
informace o daném místě a hlavně osmimístný číselný kód, který
zadáte do svého webového profilu. Pokud jste zadali správný kód
aplikace Vám sama zobrazí novou šifru a Vy můžete pokračovat
v putování. V současné chvíli je pro Vás připraveno celkem 15
zastavení. Přejeme vám bystrou mysl při řešení rébusů a mnoho
příjemných společně nachozených kilometrů.

ROZHOVOR S PRVNÍM ÚSPĚŠNÝM ÚČASTNÍKEM,
TOMÁŠEM KORBOU

1. Jste jeden z pr vních účastníků naší hry, kterému se podař i lo objet
všech 15 zastavení . Jak jste se o naší stopovací hře dozvěděl?
Rád jezdím rekreačně na kole a cestou si vš iml někol ika infocedul í . Pak
už zbýval jen krůček k navšt ívení webových stránek a zaregistrování se
do hry.
2. Můžete prozradit , zda ž i jete na území MAS Radbuza, př ípadně
v které konkrétní obci?
Ano, od narození ž i j i na území Mikroregionu Radbuza a nyní bydl ím ve
Stodě .
3. Dělala Vám nějaká ši f ra problém vylušt i t j i?
Ši f ry byly tak akorát obt ížné, aby je kdokol iv mohl roz lušt it a zároveň
nenudi ly. Jen mysl ím, že jedna š i fra s obrázky z f i lmů a ser iá lů může
být pro starš í generaci oříšek . Nicméně se musím přiznat , že j sem se
t ř ikrát vydal na špatné místo a musel dělat opravky.
4. A z druhé strany. Dělalo Vám problém naj í t nějakou infocedul i?
Naj í t infocedule mi problémy neděla lo . Vždy, když j sem doraz i l na
správné místo, v iděl j sem je větš inou j iž z povzdál í .
5. Bylo některé místo, na která Vás dovedla hra, o kterém j ste do té
doby neměl vůbec tušení , že se v území nachází?
Všechna místa Stopovačky j sem j i ž dř íve navšt ív i l , ale o jedné
z památek j sem dosud nevěděl , jaký je to unikát .
6. Ši frovací hru real izuje MAS Radbuza. Je to Vaše pr vní zkušenost
s MASkou č i j ste se j i ž v minulost i s nějakými akt ivi tami MAS
Radbuza setkal?
O některých akt iv itách MASky vím, ale pokud si dobře pamatuj i , tak
tohle je první , které j sem se zúčastn i l .
7. Měl byste nápad nebo tip, jak š ifrovací hru nějakým způsobem
vylepšit?
Určitě bych přiv íta l , kdyby se do budoucna real izovalo pokračování hry
s rozš ířením o dalš í c í le a t řeba i s větš í obt ížnost í hádání . A le je mi
jasné, že vše závis í na úspěchu a obl íbenost i té stávaj íc í . Proto mi
nezbývá než popřát MASce hodně spokojených účastn íků hry a j im zase
hodně štěst í př i hádání a objevování c í lů v našem okol í .

https://www.uklidmecesko.cz/event/23788
https://www.uklidmecesko.cz/event/23788
http://www.stopovacka.cz/
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Již v předchozím Zpravodaji jsme Vás informovali o realizovaných změnách naší Strategie CLLD, které vycházejí
z provedené mid-term evaluace a reflektují aktuální problémy a potřeby území MAS Radbuza. Po provedených změnách
v Programovém rámci IROP a OP Z jsme se během léta mimo jiné pustili i do úpravy Programového rámce PRV, která se týká jak
úpravy analytické i strategické části SCLLD, tak i úpravy finančního plánu.

ZMĚNA SCLLD

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

V úvodu bychom Vám rádi poděkovali za Vaše četné ohlasy na možnost zavedení nové Fiche založené na článku 20
Pravidel PRV. S ohledem na Váš zájem jsme se rozhodli provést úpravu Strategie CLLD, a to tak, že jsme implementovali novou
Fichi 3.12 s názvem Podpora obnovy a rozvoje obcí, která podpoří investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné
infrastruktury. V rámci možností podpory článku 20 byly na základě průzkumu vybrány čtyři oblasti, které budou po schválení
nejvyšším orgánem spolku zavedeny do SCLLD:

• Veřejná prostranství v obcích
• Mateřské a základní školy
• Vybrané kulturní památky
• Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Další úprava Strategie CLLD vychází ze zjištěného nezájmu o některé Fiche PR PRV, které budou zcela zrušeny, nebo je
z nich odebrána část alokace. Jedná se o Fiche 3.1 Podpora zemědělského podnikání, 3.2 Zpracování zemědělských produktů,
3.6 Pozemkové úpravy, 3.7 Preventivní protipovodňová opatření v lesích, 3.8 Meliorační a zpevňující dřeviny v lesích a 3.10
Podpora lesnického podnikání. Naopak u jiných Fichí PR PRV byl v území zjištěn zájem přesahující alokaci MAS, do těchto Fichí
jsou tedy redistribuovány finanční prostředky z Fichí, u nichž byla alokace odebrána či snížena. Jedná se o Fiche 3.4 Lesnická
infrastruktura a 3.9 Neproduktivní investice v lesích. Navrhovanou úpravu musí schválit ze strany MAS nejvyšší orgán spolku,
tedy Valná hromada, a následně musí být změna schválena řídícím orgánem. Pokud vše vyjde tak, jak má, mohli bychom další
výzvu PRV vyhlašovat již na konci tohoto roku.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ

PROGRAM (IROP)

Projekty podané do 6. výzvy MAS Radbuza-IROP-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.) byly, jak už jsme informovali v minulém Zpravodaji, předány ke
schválení ze strany řídícího orgánu. Přes léto nezaháleli ani pracovníci IROP a dva projekty již dostaly vyrozumění, že splnily
podmínky pro vydání právního aktu a jeden z žadatelů se, doufejme, dočká již brzy. Zbývající dvě projektové žádosti byly
bohužel staženy žadatelem.

Pokračování na další straně
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

(OP Z)

Dne 17. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu do 5. výzvy MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření II. Do této
výzvy bylo podáno celkem 5 projektových žádostí (viz níže), u kterých provedla kancelář MAS administrativní kontrolu
a kontrolu přijatelnosti. Následně byly žádosti předány k věcnému hodnocení, které provedla Výběrová komise dne 23. 7. 2019.
Na základě věcného hodnocení byly dvě žádosti vyřazeny z důvodu nedosažení potřebného minimálního počtu bodů pro jejich
doporučení řídícímu orgánu a jeden projekt byl zařazen do zásobníku projektů z důvodu nedostatečné alokace na vyhlášenou
výzvu.

V současné době u všech vybraných projektů probíhá závěrečné ověření způsobilosti ze strany řídícího orgánu, který nám
předběžně přislíbil možnost navýšit současnou alokaci na Prorodinná opatření do té míry, abychom mohli podpořit také projekt
v zásobníku. Žádost o navýšení alokace budeme však moci podat teprve až po ukončení závěrečného ověření způsobilosti
a zároveň musí být výše uvedená změna SCLLD schválena nejvyšším orgánem spolku, tedy Valnou hromadou.

Název projektu
Celkové způsobilé 

výdaje
Doporučen Počet bodů Datum přijetí žádosti

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - RC KULÍČEK 976 666,25 Kč ANO 92,50 bodů
14.06.2019

7:52

Příměstské tábory Mikroregionu 

Radbuza II.
1 427 862,50 Kč ANO 68,75 bodů

02.05.2019

20:20

Dětský klub Kvíčovice 2 551 250,00 Kč
ANO

zásobník
68,75 bodů

22.05.2019

15:13

DS Kuřátka 1 998 125,00 Kč NE 38,75 bodů
13.06.2019

22:22

DS Kuřátka 2 1 997 625,00 Kč NE 38,75 bodů
14.06.2019

23:06

Pokračování z předchozí strany

Co se týká nové možnosti čerpání dotací, v průběhu letních prázdnin jsme si pro Vás připravili další výzvy, a to na
zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání a dopravu. Jedná se konkrétně o výzvu č. 10 a č. 11 s termínem vyhlášení 30. září 2019
a ukončením příjmu žádosti až 13. prosince 2019. Lhůtu, po kterou lze podat projektovou žádost prostřednictvím MS2014+,
jsme výrazně prodloužili z důvodu časové náročnosti pro získání potřebných příloh k žádosti o podporu, zejména stavebního
povolení.
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Na počátku roku 2019 se podařilo navázat
dlouhodobou spolupráci s Měsíčníkem Plzeňského kraje. Od
února tak má Venkovský dům rubriku o rozsahu 1/2 strany,
kde pravidelně informuje čtenáře o dvou vybraných lokálních
výrobcích a řemeslnících, jejichž zboží je možné na prodejně
zakoupit (jednotlivá čísla jsou dostupná na stránkách
Plzeňského kraje).

V tématu naplňování informační role Venkovského
domu budou dále od podzimu letošního roku ve spolupráci
s dalšími prodejci a zástupci Tržnice DEPO distribuovány
tištěné letáky propagující jak samotnou Tržnici, tak
i jednotlivé akce a obchody, které se v jejích prostorách
nacházejí / konají. Distribuci bude zajišťovat DEPO2015 na
zhruba 80 míst po Plzni (vč. TIC, škol a dalších institucí).
Tržnice DEPO je dále v areálu DEPO2015 prezentována
formou několika vnitřních a venkovních stojanů a bannerů
a v případě větších akcí je zajišťována reklama
i v rozhlasovém vysílání (kulturní tipy na Frekvenci 1 a FM
Plus) a výlepem plakátů na vybraných reklamních plochách.

V rámci udržitelnosti provozu Venkovského domu
a naplňovaní stanoveného konceptu (zřízení propojovací
platformy napříč jednotlivými institucemi Plzeňského kraje)
je plánováno užší zapojení ostatních MAS v kraji. Ty by
dopomohly nejen při oslovování výrobců ze svého území, ale
současně poskytovaly doprovodné propagační a informační
materiály, které jsou v rámci aktivit Venkovského domu
distribuovány. Za tímto záměrem byl z území jednotlivých
MAS Plzeňského kraje v průběhu srpna 2019 vybrán vždy
jeden lokální koordinátor, do jehož pracovní náplně spadá
především komunikace s přiděleným územím a následné
dodávání dat a informací do Venkovského domu, a to s cílem
průběžného doplňování webových stránek, rozšiřování
nabídky lokálních produktů v prodejně a současně rozšíření
nabídky poskytovaných informačních materiálů. Zapojení
lokálních koordinátorů se ukázalo jako nutné pro rozvoj
platformy Venkovského domu. S ohledem na stávající
kapacity jeho provozovatelů (časové, lidské zdroje, finanční
zdroje) nebylo možné dostatečně pojmout nabídku celého
území Plzeňského kraje, navíc lokální koordinátoři disponují
potřebnou znalostí svého území, současně napojením na
lokální provozovatele služeb cestovního ruchu, mimo jiné též
napojením na místní výrobce, řemeslníky, umělce a další

producenty. Na rozšíření aktivit tohoto projektu se po sérii
jednání s vedením Plzeňského kraje podařilo vyjednat
finanční podporu formou individuální dotace z Odboru
regionálního rozvoje ve výši 500 tisíc korun. Jedná se o 90%
dotaci, kdy tyto prostředky slouží ke krytí provozních nákladů
jako je pronájem prostor apod., a na úhradu čistých mezd
pracovníků VDPK. Na pokrytí vlastního podílu dotace
a nezpůsobilých výdajů budou využity příjmy z prodeje zboží
ve Venkovském domě.

VDPK v současné době nabízí přes 500 různých výrobků
od 44 různých dodavatelů z území celého Plzeňského kraje.
Nejvíce dodavatelů (25) je z území MAS Český Západ, která již
od roku 2010 uděluje značku Místní výrobek ze západu Čech
a od roku 2017 provozuje prodejní galerii Švihákův pavilon
v Konstantinových Lázních. Počet dodavatelů z území
ostatních MAS ale postupně narůstá, a tak se i zvyšuje
pokrytí území Plzeňského kraje. Zastoupeni jsou zejména
nositelé značky „Místní výrobek ze západu Čech“, ale také
„Šumava - originální produkt“, či „Výrobek z Plzeňského
kraje / Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje“,
„Regionální potravina Plzeňského kraje“ nebo „Český les -
sem patřím…“.

Aktivios

Český les

Český Západ

Ekoregion Úhlava

Kraj živých vod

Pošumaví

Radbuza

Sv. Jana z Nepomuku Světovina

Vladař

Zlatá cesta
Plzeň

mimo MAS PK

zastoupení výrobců dle území MAS

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/mesicnik-plzensky-kraj


VDPK A MAS

∙  www.mas-radbuza.cz  12

ZE ZÁKULISÍ MAS

V týmu jako je ten náš, se neustále něco děje.
22. července se naše řady „rozrostly“ o nejmladšího člena –
Matěje Kubernáta. Šťastným rodičům přejeme mnoho energie
a Matějovi, mimo nekonečné zásoby zdraví, aby si co nejdéle
zachoval dětské nadšení, štěstí a radost.

Někteří mohou být trochu zmatení, že se nám
z kanceláře ztratila slečna Webrová. Nikoliv, jen po krásné
svatbě změnila příjmení. Nyní již budete komunikovat s paní
Brychtovou. Novomanželům gratulujeme a věříme, že před
sebou mají krásnou budoucnost.

To, že jsme se začali zdokonalovat v německém jazyce,
už je jen tečka za krásnými události letošního léta a více vám
o tom povíme zase příště.

Přejeme Vám krásný podzim!

Dne 6. září proběhlo v Plzni další setkání KS MAS
Plzeňského kraje. Na jednání byl MASkám z Plzeňského
kraje představen aktuální stav a koncept realizace
projektu Venkovského domu PK a připravované akce
Venkovské EXPO na ITEPu, na které bychom Vás touto
cestou rádi pozvali.

Zároveň byli informováni o aktuálním stavu
vyjednávání nového programového období. Při jednání
byly rovněž prezentovány aktivity Czechinvestu
a Eurocentra Plzeň.

SETKÁNÍ MAS PK



Těžko dnes uvěřit, že v místě dnešního
Sulkova a jeho okolí byla od vrcholného
středověku celá soustava rybníků. Bylo to na
území chotěšovského kláštera a klášter
hospodařil v krajině velmi dobře. Ten
největší rybník dostal jméno Sulkov, to
podle skvělého a statečného probošta,
kterému se podařilo porazit v bitvě u Hradce
v roce 1406 bavorské nájezdníky. Byl i dobrý
hospodář, který kultivoval krajinu a tento
rybník sám vyměřil.
Ale klášter neklášter, když je rybník, musí
tam být vodník. Tedy tenkrát, bylo jich, oni
mají dlouhý život ještě z dob pohanských,
dost. Do Sulkova se nastěhoval hastrmanský
mladík, nebylo mu ani dvě stě let. Není
proto divu, že se zamiloval. Do krásné dcery
hospodského zájezdní Nové Hospody,
kousek za západním okrajem Plzně. Ovšem
holčina se mu zdaleka vyhýbala, třebaže jí
sliboval všemožné šperky a bohatství.
Nedivme se – začněte si něco s vodníkem,
kde můžete skončit? Navíc děvče už mělo
milého, pohledného chasníka z Křimic.
Vodník se ve své touze, podobně jako to
dělají lidští mládenci, dopouštěl všelijakých
pošetilostí. Jednou se dokonce vypravil do
hospody, kde děvče obsluhovalo hosty. Ale
i když se halil do pláště, jeho bahnitý zápach
a loužička pod ním ho prozradily. A chlapi ho
s křížem v ruce hnali hanebně až k rybníku.
Konec hastrmanovým námluvám chtěl
udělat i milý krásné dcery hostinského.
S lýkem za pasem, toho se vodníci moc bojí,
protože jim bere veškerou sílu, se vypravil
k sulkovskému rybníku. Hastrmana našel
a hnal se po něm. Dokonce i v okamžiku, kdy
vodník skočil do vody se po něm ohnal. To
ovšem neměl dělat, uklouzla mu noha a do
rybníka spadl. Ve vodě ovšem, to dá rozum,
všechna kouzla jsou na straně vodníka.
Takže mládence utopil a jeho dušičku si
uložil do své skrýše.
Ale u děvčete neměl vyhráno. Ta se po
utonutí svého mládence tak soužila, až
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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.

utonutí svého mládence tak soužila, až žalem umřela. Tak se neštěstí zase
vrátilo k vodníkovi. Žalem nad ztracenou a neopětovanou láskou sedal na
březích rybníka a strašidelně kvílel. Jeho nářek bylo slyšet dlouhá léta, lidé
se rybníku vyhýbali. Pak ale začalo v okolí dolování, země začala vysychat
a rybníky se ztrácely. Nikdo nevěděl, kdy kvílení přestalo a samozřejmě
už vůbec ne, kam vodník zmizel. Možná se přestěhoval jinam, nebo také
zahynul – umírají vůbec vodníci?


