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NA ÚVOD

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

máme za sebou další tři měsíce práce a je tu nové číslo Zpravodaje MAS. Původně

jsem předpokládal, že slova úvodem se tentokrát ujme nový pracovník, který

nastoupí od září na MASku, ale ten si svůj nástup bohužel na poslední chvíli rozmyslel,

a tak v tuto chvíli opět hledáme manažera programových rámců. Děvčata na CLLD si

totiž řekla, že mateřskou a rodičovskou dovolenou stráví společně, a tak jsme museli

řešit rovnou dvojnásobnou obměnu CLLD týmu. Pokud byste tedy věděli o někom

šikovném, běží nám do 10.10. výběrové řízení. Více informací k němu naleznete na

našich webových stránkách v novinkách.

I když se poslední čtvrtletí neslo v duchu letních prázdnin a relativního letního klidu,

MASka nezahálela. Vždyť už tradičně nás čekalo organizování akce Baroko na

bylinkovém panství Rochlov, která se opět velmi vydařila a v jednom z článků

Zpravodaje najdete ohlédnutí za touto akcí. Asi jste zaznamenali, že Slavnosti

slunovratu jsme letos v červnu neuspořádali. Důvodem nebyl ani tak covid-19, jako

samotné rozhodnutí Výkonné rady z konce minulého roku, že letošní Slavnosti

slunovratu zkusíme poprvé uspořádat netradičně v období zimního slunovratu,
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konkrétně 12. 12. na tradičním místě v chotěšovském klášteře. Zatím všechny přípravy k tomuto termínu směřujeme a doufáme,

že nám do plánů „nehodí vidle“ zase nějaký ten nouzový stav. Pokud tedy máte rádi svařák a jiné zimní nápoje, tak si ve svých

diářích poznamenejte tento termín.

Co jsme kvůli covid-19 byli nuceni pro letošní rok takříkajíc odpískat, bylo organizování letního workcampu, tedy dobrovolnického

tábora, kdy se účastníci sjíždí zpravidla z celého světa. Loni se nám první ročník náramně vydařil, letos jsme bohužel kvůli

pandemii v této zajímavé aktivitě nemohli pokračovat. Pokud to ale situace jen trochu dovolí, budeme se spolupracující

agenturou směřovat vše k pořádání workcampu o příštích letních prázdninách.

Ovšem tím zásadním, co naše MAS v posledních měsících řešila, byla příprava žádosti o standardizaci pro nové programové

období. Tak, jako všechny ostatní MASky, jsme v minulém období museli projít procesem standardizace, tzn. splněním

minimálních požadavků řídících orgánů na činnost a chod MASek. Pro nové programové období 2021 - 2027 byly tyto standardy

„oprášeny“ a každá MAS musí opět tímto procesem projít. Jednou ze zásadních věcí, která se v rámci standardizace řeší, je

definování zájmového území pro nové programové období. Naše MAS oslovila některé obce dosud nepokryté místními akčními

skupinami s nabídkou připojení do zájmového území MAS Radbuza. Jak to vše konkrétně dopadlo, najdete rovněž v samostatném

článku, nicméně je mojí milou povinností přivítat mezi čtenáři Zpravodaje MAS zástupce měst a obcí, o které se území MAS

Radbuza pro nové programové období rozšířilo. Věřím, že započatá spolupráce bude dále rozvíjena.

Ing. Václav Kubernát, manažer
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GRANTOVÝ PROGRAM

I přesto, že současná doba konání kulturních a společenských událostí příliš nefandí, můžeme Vám s radostí přinést první
ohlédnutí za akcemi podpořenými Grantovým programem v tomto roce. První reportáž připomíná tradiční, tentokrát jubilejní
letní kino v Dobřanech, letos ozvláštněné o zajímavý úvod, akcí druhou je Folk-country festival pro zámek Čečovice. Jako vždy
jsou reportáže psány organizátory, tudíž získáte informace přímo z „první ruky“.

GRANTOVÝ PROGRAM 2020
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KINO POD ŠIRÝM NEBEM – DOBŘANY

Desátý ročník letního kina na náměstí v Dobřanech, které se pravidelně koná na přelomu července a srpna, začal, oproti

minulým letům, netradičně. Na filmovém plátně se ve výpravném historickém filmu Anatomie zrady s Mariánem Labudou ml.

v hlavní roli objevili také členové Klubu vojenské historie posádkového velitelství Dobřany, pánové Miloslav Faifr a Lukáš Vajdík.

Oba jmenovaní před projekcí krátce pohovořili o osobním životě, úspěchu, vzestupu, moci i pádu nejen horlivého vlastence

a podporovatele T. G. Masaryka, ale i nejznámějšího kolaboranta novodobých dějin Emanuela Moravce i o natáčení samotném.

Kromě dvoudílného filmu Anatomie zrady byly k vidění další české, ale i zahraniční snímky, komedie, dramata, rodinný či

hudební film a nechyběla samozřejmě ani pohádka.

FOLK-COUNTRY FESTIVAL PRO ZÁMEK ČEČOVICE
Český svaz ochránců památek, z.s.- 2. ZO Klub Ladislava

Lábka v Plzni pořádal za podpory MAS Radbuza již 12. ročník

Folk-country festivalu pro zámek Čečovice. Zúčastnily se jej

kapely Old Band, The Origin, Faux pse FONET, SoVs, Flashback,

Marien, HoP a ŠaVani a milý host Miroslav Paleček. Vše se

odehrávalo na nádvoří zámku v sobotu 22. srpna 2020.

V zámecké barokní sýpce vystavovala své obrazy Emma

Srncová, její dcera Bára Srncová zahájila výstavu a mnoho

návštěvníků si tyto úžasné obrázky zakoupilo.

Nedění odpoledne patřilo již tradičně amatérskému

divadlu, souboru Histrio s představením Svatba bude.

Součástí festivalu byly i komentované prohlídky zámku,

aby návštěvníci mohli vidět, nač svou přítomností na festivalu

přispějí.

MAS Radbuza patří dík za její finanční podporu

z Grantového programu, za zapůjčení stanů a lavic.

Miroslava Šusová, 

Projekce filmů Vlastníci, Ježek Sonic, Tenkrát

v Hollywoodu, Chlap na střídačku, Parazit, Yesterday,

Hodinářův učeň a Poslední aristokratka tak zpříjemnily deset

letních večerů téměř 2500 divákům z Dobřan i okolí.

Dobřanský letňák se jistě právem řadí ke stálicím

kulturního léta v území MAS Radbuza a vzhledem k absenci

vstupného je také dostupným zážitkem pro širokou veřejnost.

Podpory MAS Radbuza si velice vážíme a děkujeme za ni.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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STEZKA STATKEM OD VOCHOMŮREK AŽ NA HŘIŠTĚ

V sobotu 13.6.2020 se v obci Vochov uskutečnila krásná
akce pro děti a jejich rodiče. Ve 14 hodin se vydali první
účastníci na Stezku statkem od Vochomůrek až na hřiště.
Prvním stanovištěm byly "Vochomůrky" s jejich vyhlášenou
Vochomůrkou, kde si malí i velcí trénovali jemnou motoriku.
Po splnění prvního úkolu dostali účastníci kartičky a mohli
vyrazit na stezku. Na druhém stanovišti je čekaly "závody" koní
či hod podkovou, následující stanoviště „Bob a Bobek“ mělo
pro děti stylově připravené tahání "překvapení" z klobouku.
Čtvrté stanoviště hlídali Křemílek s Vochomůrkou a vílou
Amálkou a děti si u nich procvičili logické myšlení. Páté
stanoviště bylo pod záštitou Čisté Plzně a děti si trénovaly
třídění odpadků, poté si mohly důkladně prohlédnout
popelářský vůz! Na dalším stanovišti se děti potrénovaly
v tělocviku, kdy jim dobrovolní hasiči připravili ukázku
štafetové dráhy. Stanoviště sedmé bylo stylově kytičkové, děti
se seznámily s rostlinkami a zasadily si kytičku, kterou si na
závěr i odnesly s sebou domů. A stejně tak i osmé stanoviště
bylo laděno přírodně a děti se seznámily s orientačním během.
Závěrečné deváté stanoviště patřilo Ledovému království
a jeho zimním úkolům na lyžích.

Odměna připadla každému účastníkovi s vyplněnou
kartičkou a vydávala ji naše úžasná Mu(Vo)chomůrka. Na
stezce bylo mnoho fotopointů s pohádkovými postavičkami
jako je Krteček, Rákosníček, Včelí medvídci, v lese pak Manka,
Rumcajs s Cipískem a cestu také bedlivě hlídal Spiderman.

Akce se zúčastnilo 450 lidí a dětiček plnících úkoly bylo
téměř 200. Akce byla organizována spolkem Vochomůrky, z.s.
a na realizaci se podílely místní spolky - Okrašlovací spolek
Vochov, Svaz žen, Jezdecký klub Vochov, SDH Vochov a MŠ
Vochov. Děkujeme všem našim členům a členům místních
spolků za krásnou realizaci!

Akce byla podpořena z grantového programu MAS
Radbuza - děkujeme!



AKTUALITY Z MAS

STANDARDIZACE MAS 

A ROZŠÍŘENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Členové MAS Radbuza se na svém posledním jednání Valné hromady usnesli, že pro nové programové období bude

osloveno „bílé místo“ na mapě MAS PK, o které by bylo možné území MAS Radbuza do nového programového období rozšířit.

Definování zájmového území pro programové období 2021 – 2027 je jednou z podmínek tzv. standardizace MASek.

Procesem standardizace všechny MAS v republice procházely již před začátkem stávajícího programového období a pro

navazující období musí opětovně projít procesem kontroly dodržování standardů. Tyto standardy nadefinovaly řídící orgány

a jsou rozděleny do několika oblastí. Jedním z mnoha požadavků je podmínka, že každá MAS musí mít stanovené své zájmové

území, v rámci kterého následně realizuje svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), toto území nesmí být

v překryvu s jinou sousední MAS a musí být územně celistvé.

Ve stávajícím programovém období je zájmové území MAS Radbuza tvořeno celkem 38 městy a obcemi. Pro nové

programové období bylo osloveno celkem 12 měst a obcí na severním Plzeňsku, které v současném období nejsou součástí

území žádné MAS. Všech těchto 12 měst a obcí si následně ve svých orgánech projednalo souhlas se zařazením města/obce do

zájmového území MAS Radbuza, poslední Horní Bříza na svém jednání zastupitelstva 23. září. Po získání podpisu od starosty

Horní Břízy na povinný formulář žádosti o standardizace jsme tak mohli 25. září žádost podat a nyní čekáme na schválení ze

strany MMR. Kromě tohoto pokrytí „bílého místa“ nás kontaktovalo město Holýšov, které je v současném období v MAS Český

les. Pro nové programové období si ovšem zastupitelstvo města schválilo, že Holýšov bude součástí zájmového území naší MAS.

Do nového období tak vkročíme s celkem 51 městy a obcemi v zájmovém území. O které všechny obce a města se území

rozšířilo názorně ukazuje přiložená mapa.
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Zároveň některé obce nově

zařazené do zájmového území MAS Radbuza

projevily zájem stát se i členem MAS a podaly

si členskou přihlášku, s nimi i několik dalších

subjektů z neziskového sektoru. V tuto chvíli

se nám tak aktuální členská základna změnila

a navýšila na celkový počet 38 členů. Jejich

aktualizovaný přehled uvádíme pod článkem

včetně jejich rozdělení do zájmových skupin

a sektorů.

V další fázi nás čeká práce na aktualizaci

a doplnění SCLLD pro nové programové

období, budeme rádi, když se do jednotlivých

dílčích aktivit zapojí co nejvíce členů ale

i dalších subjektů z území MAS. Sledujte

proto, prosím, v mezidobí naše webové

stránky, kde budeme zveřejňovat všechny

aktuální informace k aktualizaci SCLLD na

období 2021 – 2027.

https://www.mas-radbuza.cz/
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Touto cestou bychom Vás velice rádi pozvali
na Slavnosti zimního slunovratu, které budou pro
letošní rok oslavou horkých zimních nápojů,
alkoholických i těch bez alkoholu. Ochutnat tak
budete moci různé druhy svařáků, horkých moštů,
nějaký ten grog či výborný čaj. Těšit se na Vás
budeme 12. prosince 2020 v prostorách
chotěšovského kláštera. Oprašte své termokelímky,
hrnky či plecháčky a přijďte se zahřát a vánočně
naladit.

SLAVNOSTI ZIMNÍHO SLUNOVRATU

POZVÁNKA NA AKCI

1. Dnešická zemědělská a.s. (Malá Vlasta) soukromý

2. Zemědělská výroba Milknatur, a.s. (Sikyta 
František, MVDr.)

soukromý

3. AGRO ENERGY CZ spol. s r.o. (Štefánek 
Václav)

soukromý

4. Toman David (FOP) soukromý

5. Foistův statek s.r.o. (Foist Jiří) soukromý

1. Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan) soukromý

2. Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan) soukromý

3. obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.) veřejný

4. město Dobřany (Trdlička Michal) veřejný

1. obec Líně (Gotthart Michal, Bc.) veřejný

2. město Stod (Vlk Jiří, Bc.) veřejný

3. obec Neuměř (Kolář Antonín) veřejný

4. Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní 
občan)

soukromý

5. obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.) veřejný

6. obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.) veřejný

7. Mašková Eva, Mgr. (aktivní občan) soukromý

8. Město Holýšov (Burianová Alena) veřejný

9. obec Trnová (Šumlovová Petra, Bc.) veřejný

10. obec Příšov (Šmídlová Olga) veřejný

1. obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.) veřejný

2. obec Úherce (Matoušek Miloslav) veřejný

3. Mateřská škola Kvíčovice, okres Domažlice, 
příspěvková organizace (Beranová Wildová 
Michaela)

veřejný

4. Tvrdá Alena, Mgr. (aktivní občan) soukromý

1. Obecně prospěšná společnost při společnosti 
PEGISAN (Drhovský Karel, Ing.)

soukromý

2. Korec Ivan (aktivní občan) soukromý

3. Český svaz ochránců památek z.s. (Šusová 
Miroslava)

soukromý

4. „Dědictví předků, o.s.“ (Valenčat Jiří) soukromý

5. Spolek Klášter Chotěšov (Vápeník Miroslav) soukromý

6. obec Ledce (Mareš Jiří) veřejný

7. obec Chotíkov (Hirschfeldová Eva, Ing.) veřejný

8. Černík Roman, Mgr., MgA. (aktivní občan) soukromý

1. Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 
Hradec (Heřmanová Danuše)

soukromý

2. obec Chotěšov (Koláček Daniel) veřejný

3. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Štichov (Malý Václav)

soukromý

4. Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan) soukromý

5. BUDULÍNEK, z. s. (Adamcová Pavla, Bc.) soukromý

6. Vochomůrky, z.s. (Boubelová Lucie, Ing.) soukromý

7. Kulturní spolek pro Chotíkov (Kodlová 
Mirka)

soukromý

Zemědělství a podnikání

Životní prostředí a ochrana krajiny

Kulturní dědictví a cestovní ruch
Spolková činnost

Vzdělávání a sociální problematikaObnova a rozvoj obcí
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LETNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY

Letní školu jsme si poprvé vyzkoušeli o loňských letních prázdninách a po jejím úspěchu jsme letos s úpravami

a vylepšeními připravili druhý ročník. Změnili jsme místo pobytu, navýšili počet účastníků a vynasnažili se namíchat programový

koktejl tak, aby si každý mohl najít to své. Společně s dvaceti třemi báječnými ženami ze základních i mateřských škol Stodska,

Nýřanska, Blovicka a Přešticka jsme strávili srpnový týden ve Strašíně u Sušice v penzionu Splněný sen.

Program byl sestaven tak, aby se dotkl různých oblastí osobnostního rozvoje, ale také byl inspirací pro pedagogickou

praxi. První den účastníky čekaly matematické hrátky, pokusy, inspirace pro hodiny matematiky, fyziky i třeba do družiny. Další

den bylo na programu téma „vyhoření“ a „pasivní agrese“. Ve středu se celý den věnoval tématu „zmocnění“ aneb práce s vnitřní

i vnější mocí. Čtvrteční dopoledne proběhla „ochutnávka“ programu Minimalizace šikany a odpoledne bylo věnováno

muzikopterapii. Každý podvečer byl ještě v nabídce doprovodný dobrovolný program ve znamení tance, cvičení, návštěvy místní

jeskyně, kostelíka či pivovaru. Páteční dopoledne bylo ve znamení práce s knihami, a pak již přišel závěr celé akce.

Týden v této společnosti byl velmi příjemný, obohacující a dle zpětných vazeb i inspirativní pro všechny zúčastněné. A po

osobní stránce? Podobný pocit jako odjíždět z tábora za dětských let….těšíme se domů, ale bude se nám i stýskat po té prima

partě. Tak třeba zase za rok, budeme se těšit!

Svět už je sice opět vzhůru nohama, ale náš tým zažil
v posledních dnech malý a velice příjemný pracovní únik na východ
Česka na konferenci celonárodního rodičovského fóra Přesmosty.
V Černé Hoře jsme strávili příjemné dva dny, kdy jsme se dozvěděli
informace z oblasti připravovaných změn ve školství a zkušenosti
s řešením aktuální situace ve vzdělávání (možnosti distanční výuky
apod.). Jedním z hlavních bodů programu byla přednáška
o poruchách autistického spektra a tedy i o přístupu k takovým dětem
ve škole (ať již při výuce, tak v samotných prostorách školy). I přesto,
že s ohledem na nová nařízení musel být program značně upraven,
kvitujeme kvalitní pojetí celé akce a zajištění bezpečnosti pro všechny
účastníky.

KONFERENCE PŘESMOSTY – ČERNÁ HORA



MAP STODSKO & NÝŘANSKO

∙  www.mas-radbuza.cz  9

TISKOVÁ BESEDA S NOVINÁŘI
Projekty Místních akčních plánů jsou realizovány po území celé

České republiky, a o jejich aktivitách průběžně informují noviny či

časopisy v každém jednotlivém území. My jsme se před začátkem

letošního školního roku domluvili v rámci Plzeňského kraje

a uspořádali společnou tiskovou besedu s novináři za více realizátorů

MAP napříč územím. Zástupci jednotlivých MAS či ORP se 25. srpna

sešli v krásných prostorech Měšťanské besedy v Plzni a postupně

příchozím novinářům představili vždy to nejzajímavější či

nejúspěšnější, co se u nich v rámci MAP děje. Zazněla zde např.

témata jako Klokanovy kufry pro MŠ, půjčovny digitálních pomůcek

a mnoho dalšího, co proběhlo, probíhá či se plánuje na základě potřeb

v konkrétních územích.

MAP STODSKO & NÝŘANSKO

BAROKO NA BYLINKOVÉM PANSTVÍ ROCHLOV

V již tradiční termín v polovině prázdnin jsme se sešli v zahradách

Bylinkového panství v Rochlově, abychom si společně užili akci Baroko na

Bylinkovém panství Rochlov. Letošní ročník byl o to příjemnější, že každá

taková akce je s ohledem na bezpečnostní omezení velice vzácná. Počasí

nám přálo, návštěvníci měli úsměvy na tváři, program se vydařil

a producenti měli též úspěch. I přes mírné obměny tradiční akce (nebyly

např. uskutečňovány prohlídky vnitřních prostor panství) bylo o zábavu

a poznání postaráno. V zahradách bylo připraveno divadelní představení

na téma „I bylinky tuší co skrýváš v duši“, návštěvníci se účastnili

přednášek na téma baroka a bylin, mohli sledovat alchymii přípravy kávy

a čaje a svou hudbou nás všechny, stejně jako při loňském ročníku,

pohladily na duši sestry Flajšmanovy. Třešničkou na dortu bylo závěrečné

ohnivé představení Swing it! uskupení Žongléros ansámbl. Děkujeme

všem, kteří si přišli letošní „baroko“ užít, a především vám všem, kteří

stojíte za úžasnou atmosférou, která celé odpoledne i večer provázela.
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

U osmi projektů podaných do 5. výzvy PRV bylo provedeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Všechny
projekty splnily všechna kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a byly předány Výběrové komisi, která provedla věcné
hodnocení. Všechny projekty získaly alespoň minimální potřebný počet bodů. Výkonná rada následně schválila výběr sedmi
projektů, které doporučila k financování. Jeden projekt však nedoporučila k financování z důvodu nedostatečné zbývající
alokace ve fichi 3.1 Podpora zemědělského podnikání. Jednalo se o projekt „Pořízení nastýlacího vozu“ a žadatel projektu byl
o této skutečnosti vyrozuměn. Doporučené projekty od MAS byly následně žadatelům o dotaci předány zpět. Žadatelé je pak
do stanovené doby, tzn. do termínu registrace předávali k administrativní kontrole na SZIF. Po registraci na SZIF rovněž jeden
z žadatelů projektu odstoupil od realizace svého úmyslu, a to konkrétně projekt „Lesní cesta Všenory – Siňora“. A Ti, kteří
projdou administrativní kontrolou se budou moci pustit do výběrových řízení, jejichž dokumentaci budou již brzy předávat ke
kontrole nejprve na MAS a následně i na SZIF.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ

PROGRAM (IROP)
V současné době u všech přijatých projektů – 3 projekty vč. projektu náhradního v 10. výzvě MAS Radbuza-

IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (III.) proběhlo úspěšně Závěrečné ověření způsobilosti ze strany
řídícího orgánu a nyní očekáváme vyrozumění o vydání právního aktu. Rovněž nám ŘO schválil navýšení alokace
této výzvy, aby bylo možné v plné výši podpořit projekt náhradní. V 11. výzvě MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění
infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.) je stav projektů téměř totožný,
jsou doporučeny k financování. U jednoho projektu je již dokonce vydaný právní akt.
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

(OP Z)
Tento programový rámec bude řešen v novém programovém období, tj. v období 2021–2027. V případě, že ze strany ŘO

vyvstane nějaká změna ohledně navýšení alokace pro stávající podané projekty, bude MAS Radbuza dotčené žadatele o této

skutečnosti informovat.

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

Název projektu CZV

• Vybavení odborných učeben 2. stupně Základní školy a mateřské školy

Stod
2 499 950,00

• Optimalizace a modernizace učeben pro výuku pracovních činností a

základy vaření
2 329 393,64

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

Projekty celkem 6 208 793,98

Částka alokace na výzvu 6 208 793,98

11. výzvaMAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.)

Název projektu CZV

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

potoka
16 940 692,68

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

• Výstavba pěší komunikace v obci Lochousice 762 345,27

• Lávka Kvíčovice (odstoupil) 2 183 679,68

Projekty celkem 25 033 061,09

Částka alokace na výzvu 25 167 566,91

ZE ZÁKULISÍ MAS

Někdy, když už je toho na nás příliš a trochu v tom lítáme, musíme
se jít trochu provětrat. Tentokrát jsme to vzali opravdu doslova
a proletěli jsme se ve větrném tunelu. Někteří (některé) s respektem
větším, než ostatní, ale zato nám zůstala déle trvající památka v podobě
pevných účesů ☺.

V srpnu se naše řady rozrostly o maličkou
Lindu Zahradníkovou. Všichni ze srdce gratulujeme
naší kolegyni Dianě k narození krásné dcery
a přejeme oběma mnoho zdraví a šťastně prožitých
dní.



Město Stod je, jako většina okolních
obcí, svým založením spojeno s počátky
upevňování českého státu, třebaže se,
kromě kostela, mnoho stavebních památek
z nejstarší doby nezachovalo. Stod byl již za
krále Jana Lucemburského prohlášen
městysem a Karel IV. udělil Stodu řadu
výsad, mezi jinými i právo soudní. Ale zatím
bez možnosti soudit nejtěžší zločiny. Toto
právo získalo město později, ale až od
r. 1726 byl vztyčen tzv. výškový soud na
vrchu nad Nenovým mlýnem, jak jemné
jméno pro šibenici.

Každá poprava je smutnou podívanou,
přestože lidi vždycky lákala. Ale nejsmutnější
poprava na šibenici ve Stodě se udála
17.srpna 1726, přizvaný klatovský kat, Stod
svého neměl, sťal Tomáše Procházku,
mlynářského pomocníka, ve věku pouhých
19 let.

Tomáš, ačkoli nosil veskrze české
jméno po matce, měl po otci horkou
italskou krev. V té době do Čech přicházelo
mnoho italských umělců i řemeslníků,
zejména štukatéři byli nenahraditelní.
Černovlasý fešák, ovšem z nemanželského
lože, neměl mnoho šancí na uplatnění. Než
se třeba blýskne na něco lepšího, přijal
místo pomocníka ve mlýně. Těžká práce
s taháním pytlů mu jenom prospěla, jeho
urostlá postava přitahovala pohledy žen
všeho věku. Mezi nimi byla i mladičká
dcerka mlynářova. Tomáš její pohledy
registroval a opětoval, vedle přirozené
přitažlivosti mohla tady hrát úlohu i úvaha
o možné lepší budoucnosti.

Nezůstalo u pohledů, mladí k sobě
zahořeli skutečnou láskou. Ale nyní se
projevila Tomášova italská krev. Začal být
žárlivý; a protože do mlýna jezdilo mnoho
mladých chasníků, měl k žárlivosti často
důvody, či si je ve své mysli představoval.
Koncem horkého léta, které ještě více
bouřilo krev i mysl, uviděl z patra mlýna
svoji dívku, jak se baví – v jeho představách

∙  www.mas-radbuza.cz  

LEGENDY Z ÚZEMÍ

POPRAVA VE STODĚ

12

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.

až příliš důvěrně – s čeledínem, který přivezl zrno na mletí. Seběhl dolů,
čeledín s povozem už byl pryč, obořil se tedy na dívku. Ta s úsměvem mu
jeho představy vymlouvala, ale pak ho začala tak trochu dráždit. Italští
předkové zaclonili Tomášovi mysl do té míry, že nevěda co dělá, v pominutí
smyslů dívenku uškrtil.

Když mu padla k nohám, probral se a plný zoufalství klesl v hlasitém
nářku k ní. To už se seběhli lidé ze mlýna, Tomáše zmlátili, svázali a hnali na
úřad. Tomáš nezapíral, nebránil se. Vina byla jasná, soud krátký a tvrdý.
Smrt za smrt.

Rychlý posel přivedl z Klatov mistra popravčího, ten postavil pod
šibenicí povalený špalek a vykonal své dílo. Tomášovo tělo i hlava bylo pak,
pro větší potupu, spáleno pomocí síry a smoly na hranici ze dřeva a slámy,
popel rozmetán a zbytek při setmění vhozen do Radbuzy.

Tak skončily, zcela zbytečně, dva mladé životy na prahu dospělosti.
Dva životy, které se milovaly a chtěly jít dál a stárnout spolu. Jak je
nepatřičné mísit tak rozdílné letory.

Od té doby lze v srpnových dnech při stmívání ve Stodě v místech
šibenice, u řeky, či u mlýna potkat dvě průsvitné, za ruku se držící postavy.
Nevnímají, neodpoví, obličej neuvidíte. Ale vane z nich chlad a smutek, tak
kontrastující se zářivým koncem léta.


