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NA ÚVOD

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rok se s rokem sešel a před námi je opět doba vánoční a novoroční, kdy lidé často bilancují
končící rok a stanovují si předsevzetí do toho příštího. Pokud bych měl jedním slovem
vystihnout rok 2018 z pohledu MASky, tak pro MAS Radbuza byl ten letošní rok po všech
stránkách „bohatý“.

Na začátku roku 2018 jsme začali v území aktivně pomáhat obcím, školám
a dalším subjektům v implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů známého
pod zkratkou GDPR. Díky této aktivitě jsme se v průběhu roku stali plátci DPH a získané
finanční prostředky nám do budoucna poslouží k předfinancování či kofinancování
realizovaných projektů.

V průběhu roku skončila realizace projektů místních akčních plánů vzdělávání MAP I
a na ně od června navázala realizace projektů MAP II. Díky tomu se naše MAS obohatila
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o další nové (a nutno dodat, že velmi šikovné) kmenové pracovníky a mnoho dalších, kteří s MAS spolupracují na dohodu
o provedení práce.

Po celý rok jsme realizovali naši strategii a vyhlašovali výzvy SCLLD, a tak jsme během letošního roku obohacovali žadatele
území MASky o dotační prostředky, které jim pomohly v realizaci jejich projektů.

MASka realizovala největší množství krátkodobých projektů ve své dosavadní historii, nově jsme obohatili portfolio našich
činností rovněž o oblast cestovního ruchu. Třeba už jste narazili na jeden ze stojanů k šifrovací hře v území. Ve spolupráci s MAS
Český Západ a za podpory Plzeňského kraje jsme nastartovali projekt Venkovského domu Plzeňského kraje.

Pro zaměstnance MASky byl tento rok bohatý na množství školení a vzdělávacích aktivit, díky kterým si zvyšovali své
dovednosti a kompetence, aby mohli kvalitně pracovat pro naše území.

Pro mne osobně byl ten letošní rok bohatý na množství situací, které jsem musel ze své pozice hlavního manažera řešit, jak
vůči zaměstnancům při jejich každodenním vedení, tak vůči orgánům MAS, jednotlivým obcím a městům, kraji, řídicím orgánům
a ministerstvům v rámci plnění pracovních povinností.

MAS Radbuza už není ten benjamínek mezi MASkami Plzeňského kraje, který neví, jestli obstojí v konkurenci ostatních. MAS
Radbuza si vybudovala svoji pevnou a respektovanou pozici územního partnera a za celý kolektiv zaměstnanců mohu slíbit, že se
budeme snažit tuto pozici dále upevňovat a naplňovat tak cíle a poslání naší MAS.

Závěrem mi dovolte poděkovat Vám za vaši spolupráci, které si velmi vážím a popřát Vám po všech stránkách bohaté
a klidné vánoční svátky a ať se všichni ve zdraví sejdeme na začátku roku 2019 plni sil, optimismu a nadšení do další společné
práce.

Ing. Václav Kubernát, manažer MAS Radbuza
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JIŽ MNOHO LET OŽÍVÁ NA PŘELOMU ČERVENCE
A SRPNA DOBŘANSKÉ NÁMĚSTÍ FILMY A NEJINAK
TOMU BYLO I LETOS.

Letní kino představilo v deseti fi lmových
večerech pestrou kombinaci novinek i klasiky
z fondu kinematografie a v létě 2018 přilákalo
rekordních 2400 místních a přespolních
diváků .

Dobřanští pořadatelé oživují tímto
projektem dění ve městě, ale také výrazně
přispívají k obohacení kulturního
a společenského života v území MAS.

Vstupné je zdarma a tím se kino stává
dostupným pro všechny obyvatele bez
jakéhokoliv omezení . Finanční podpora MAS
Radbuza je velkou pomocí při organizaci
letního kina v Dobřanech .

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

GRANTOVÝ PROGRAM

24.7. – 4.8.2018 LETNÍ KINO DOBŘANY

Zimní číslo zpravodaje přináší poslední ohlédnutí za akcemi podpořenými z Grantového programu MAS
Radbuza. I tentokrát se myšlenkami vrátíme do slunného léta a připomeneme si akce konané pod širým
nebem. Ve výčtu tradičních událostí tak najdete jak akce kulturní, tak společenské, ale především takové,
které přinesly radost nejen návštěvníkům, ale také organizátorům, jejichž očima jsou psány následující
reportáže .

OHLÉDNUTÍ

GRANTOVÝ PROGRAM 2018
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„LETNÍ FENOMÉN – KINO POD ŠIRÝM NEBEM“

25. – 26.8.2018 – FOLK - COUNTRY FESTIVAL PRO ZÁMEK ČEČOVICE

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK

Český svaz ochránců památek, z.s. uspořádal
25. – 26. srpna 2018 již 10. ročník Folk-country festivalu pro
zámek Čečovice za neobvyklého zájmu široké veřejnosti.
Chtěli jsme našim návštěvníkům, kteří nás celé roky podporují,
dopřát to nejlepší, co je v České republice. Na scéně vystoupily
nejen kapely jako Isara, Epydemye, Aftersix, ale především
Druhá tráva, Malina Brothers a Spirituál kvintet. Festival byl
zakončen tradičně country bálem na nádvoří zámku se

skupinou HoPaŠaVani. Akce se zúčastnilo přes 200 zájemců
o památky a folk-country muziku. Byla hodnocena velice
kladně. Každý návštěvník si odnesl i dárek – památku na letošní
festival. Pro děti byl připraven dětský koutek, nádvoří patřilo
také ukázce řemesel. Nedělní odpoledne patřilo tradičně
divadelní amatérské scéně, pohádku Polívka se vaří předvedlo
divadlo Histrio.

Pokračování  na dalš í  st raně…
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Součástí festivalu jsou vždy i komentované prohlídky
zámku. Chceme návštěvníkům ukázat, co jsme za uplynulý rok
na zámku opravili. Vloni jsme dali zámku nová vrata, letos za
podpory Plzeňského kraje a Nadace ČEZ dopřejeme zámku
i 6 nových oken do návsi. Rádi se s návštěvníky vždy podělíme
o naše radosti i starosti.

Díky MAS Radbuza, Plzeňskému kraji, Nadaci Život
umělce a Nadaci ČEZ si návštěvníci, muzikanti
i pořadatelé tradiční víkend užili. Již se všichni těší na příští,
11. ročník festivalu na záchranu našeho zámku.

Miroslava Šusová

1.9.2018 – 4. ROČNÍK DNE HORNÍKŮ VE ZBŮCHU

Hornicko-historický spolek Západočeských uhelných dolů
pořádal 1. září 2018 v areálu ZUD, a.s. Zbůch čtvrtý ročník Dne
horníků. Počasí nám sice moc nepřálo, ale přesto byla účast
velmi dobrá. Za aktivní spolupráce s hasiči z Úherec, starosty
Vlastimila Blažka z Úherec a starosty Ing. Jiřího Hájka ze
Zbůchu a členů spolku, byl v pátek před oslavou připraven
areál v prostoru ZUD, a.s.. V sobotu jsme tak mohli přivítat
členy našeho spolku a všechny hosty a účinkující.

Letos byl Den horníků spojen s významným výročím,
kterým bylo uplynutí 100 let od důlního neštěstí na dole
Austria v Týnci u Zbůchu, při kterém zahynulo 13 horníků. Na
památku horníkům byl před sto lety vystavěn na hřbitově
v Chotěšově pomník, později vyhlášený jako kulturní památka.
Náš spolek se na své členské schůzi v roce 2017 zavázal
zrestaurovat pomník, ponechaný svému osudu skoro po
celých sto let. Zavázali jsme se k tomu, že objekt bude ke
stému výročí svou vizáží důstojným připomenutím tragédie
takového rozsahu. Pomník nám byl obcí Chotěšov předán do
nájmu a nám se podařilo dostát svému slibu. K 28.8.2018 se
objekt skvěl opět v celé své kráse a v rámci Dne horníků
1. září 2018 se mohl u pomníku udát v důstojném prostředí
pietní akt k uctění památky horníků, kteří zahynuli při
důlním neštěstí. Zrestaurování pomníku horníkům

v Chotěšově a hlavně kladné hodnocení veřejnosti tohoto
počinu spolku je pro nás výzvou. Spolek se bude o pomník
trvale starat a máme v plánu starat se i o další pomníčky
a památky na hornictví na Plzeňsku a Břasku, tedy revíru
ZUD. V rámci akce byla předána zástupcem obce Chotěšov
certifikátem částka 10.000,- Kč. Tu obec Chotěšov získala za
obnovu kulturních památek, konkrétně obnovu památníku
třinácti horníkům, kteří zahynuli při důlním neštěstí před
100. lety, v soutěži Vesnice roku.

Pietní akt u pomníku na hřbitově v Chotěšově byl
prvního září důstojným zahájením 4. ročníku Dne horníků.
Položením věnce a kytic za přítomnosti členů spolku, hostů,
kněze, místních občanů a místostarosty obce Chotěšov
Daniela Koláčka byla uctěna památka zahynuvších horníků.
Odpoledne se potom sešli k přátelskému posezení členové
spolku, jejich rodinní příslušníci, příznivci spolku a hornictví
na Plzeňsku a Břasku a hosté z pozvaných spolků v areálu
ZUD, a.s., aby se společně pobavili a přátelili. K poslechu
hrála skupina Duo a úspěch sklidilo vystoupení pěveckého
spolku z Radnic se starými hornickými písněmi. Program
a zajištění celé akce, která je jednou ze stěžejních
společenských akcí spolku, napomohli financovat MAS
Radbuza, obec Zbůch a tradičně ZUD, a.s. Zbůch. Účinně
nám pomohla obec Úherce, když nám selhali s přípravou
hasiči ze Zbůchu. Všem za jejich spolupráci upřímně
děkujeme. I přes nepříznivé počasí, které zhatilo řadu
plánovaných vystoupení, byla atmosféra a nálada všech
přítomných příjemná, přátelská a pro další činnost spolku
povzbuzující. Za příkladnou spolupráci s obcí poděkoval
spolku i přítomný starosta obce Zbůch Ing. Jiří Hájek.

Hornicko-historický spolek ZUD děkuje všem, kteří
přispěli ať už svojí přítomností, vlastníma rukama nebo
finanční injekcí za úspěšný průběh čtvrtého ročníku Dne
horníků a těší se na setkání se všemi členy i příznivci, při
dalších společných akcích.

Zdař bůh
Za VV HHS ZUD Vlasta Hanauerová



∙  www.mas-radbuza.cz  

GRANTOVÝ PROGRAM

2.9.2018 – POHÁDKOVÉ NÁMĚSTÍ DOBŘANY

5

Akce Pohádkové náměstí Dobřany byla letos
realizovaná podruhé . Zúčastnilo se j í přes cca 300
dětí . Akce se velmi zdařila .

„I když už dávno nejsem malé dítě, sebral jsem
odvahu, pláštěnku, batůžek a vydal jsem se
v zamračeném nedělním odpoledni na náměstí do
Dobřan . Spolek Přátelé Koinonie zde totiž ve
spolupráci s mnoha dobrovolníky pořádal
Pohádkové náměstí .

I přesto, že zrovna nepanovalo letní počasí, se
u pohádkových stanovišť sešla notná dávka
různorodých účastníků . Počínaje dětmi, rodiči,
prarodiči, hasiči, zvířaty, králíky z klobouku nebo
třemi prasátky, až po Anděla Dobřánka či zlověstnou
Ježibabu, si všichni mohli splnit nevšední úkoly
nebo si třeba sjet obří nafukovací skluzavku.
Vrcholem celého programu, který začal ve 14:00
hodin, však byla pohádka, a to ne jen tak ledajaká!
Do děje nás perfektně vtáhlo trio Pepíček, Anděl
a Čert, které se společně vydalo „do světa“. Přes
mnohé nástrahy a šlamastyky se nakonec Pepíček
naučil, že spíš než Čerta, je lepší poslouchat
Andílka, a díky pomoci dětí vyvázl ze spárů Ježibaby,
která jej div neuvařila v obrovském hrnci. Na závěr
se všem dostalo dárečku v podobě Andělíčka na
provázku, který dětem připomíná, že Andílek je vždy
doprovází a chrání .

Jakmile program skončil a l idé se začali
rozcházet, pocítil jsem na tváři první kapky deště,
které do té doby musely nahoře držet snad jen Boží
ruce…

Díky organizátorům, všem pomocníkům
a pohádkovým postavám za krásné zážitky a příští
rok zase na viděnou!“

Další fotografie z akce najdete zde.

Za spolek Přátelé Koinonie – M. Macková

22.9.2018 – UKONČENÍ SEZÓNY V KLÁŠTEŘE CHOTĚŠOV

22.9.2018 proběhla doprovodná akce k posledním
organizovaným prohlídkám národní kulturní památky – kláštera
premonstrátek v Chotěšově v sezóně 2018. Program byl zaměřen
především na rodiny s dětmi a celkem se akce zúčastnilo více jak 300
návštěvníků.
Oproti minulým ročníkům tradičního Zamykání kláštera byla
v programu nabídnuta řada nových atrakcí. Pro menší děti byly
zajištěny atrakce lukostřelby, dětské střelnice, obřího

Foto vpravo: Strašidelná živá expozice v gotických sklepích 

Pokračování na další  straně…

https://www.koinonia.cz/pohadkove-namesti-2-9-2018-dobrany/
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MAP STODSKO & NÝŘANSKO

praku a dětského koutku, pro větší děti závodní simulátory,
lanové překážky. V gotických sklepeních se odehrávala živá
expozice strašidelného sklepa, k dispozici byl i skákací hrad
a možnost se svézt na koních. Ve vnitřních prostorách
konventu byly promítnuty filmy pro děti a v podvečerních
hodinách i pro dospělé.

Program provázela hudební skupina Spirala Theatre
Show, kterou u některých skladeb doprovodili žáci ZUŠ.
Občerstvení po celou dobu programu bylo zajištěno
a tematicky zaměřeno na vepřové hody.

Akce díky příspěvku z grantového dotačního programu
MAS Radbuza byla programově pestrá, organizačně
zvládnutá a dle ohlasu návštěvníků se líbila.

Bc. Filip Hrubý
Lanové překážky v parku s asistencí  SDH Chotěšov

ČTENÍ – NEJLEPŠÍ UČENÍ

Projekt vytvořený v rámci Pracovní skupiny pro
Čtenářskou gramotnost slouží zapojeným školám, mezi
něž MAS Radbuza zdarma distribuuje vybrané knižní
tituly. Školy tak mohou využít nabídky knih, které rozšíří
třídní zásoby o zajímavá díla vhodná pro jednotlivé
věkové skupiny (1. & 2. stupeň) . V rámci seminářů,
pořádaných MAS Radbuza ve spolupráci se zkušenými
odborníky v této oblasti, získají pedagogové užitečné
informace, jak s knihami pracovat a jak ve svých žácích
probudit zájem o čtení .

První setkání Pracovní skupiny v rámci MAP II se
konalo 18. září 2018 v ZŠ Dobřany a vedla jej Mgr.
Naděžda Vlasáková spolu s Mgr. Štěpánkou Opltovou.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

SEMINÁŘ S OSPOD
PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Pracovní skupina pro Rovné příležitosti řeší
především otázky inkluze apod. Prvním
seminářem, který jsme pod hlavičkou PS
uspořádali, bylo setkání s OSPOD (Orgán sociálně-
právní ochrany dětí) 5. listopadu 2018 v Plzni.

Účastníci z řad pedagogů a výchovných
poradců se od pracovníků OSPOD dozvěděli,
v jakých situacích se na zmíněný orgán obracet
a jak řešit případné krizové situace.

PRACOVNÍ SKUPINY



∙  www.mas-radbuza.cz  

MAP STODSKO & NÝŘANSKO

7

VYUŽITÍ DESKOVÝCH HER
PRACOVNÍ SKUPINA PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST

7. listopadu 2018 jsme se s účastníky setkání sešli
v 10. ZŠ v Plzni, kde Mgr. Pavla Sýkorová prezentovala
své poznatky a zkušenosti, jak zařadit do výuky deskové
hry a využít tak jejich potenciál při výuce matematiky.

Ti, kdo se setkání účastnili , si deskové hry vyzkoušeli
i v praxi a sdíleli své zkušenosti, jak s hrami pracují .
Každý si odnesl mnoho tipů, které jistě zaujmou žáky
napříč celou školní docházkou .

Zároveň jsme členy seznamovali s projektem
Půjčovny her, kdy budeme deskové hry, podobně jako
knihy v rámci projektu „Čtení – nejlepší učení“,
distribuovat do tříd zapojeným školám .

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ
19.10.2018 – SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZŠ

V polovině října jsme se sešli se zástupci
škol z ORP Stod a Nýřany na území Základní a
mateřské školy v Hradci u Stoda.

Náplň dopoledne byla velice zajímavá . Po
tom, co si ředitelé škol prohlídli zařízení
mateřské školy, jsme se všichni přesunuli do
budovy školy základní, kde všechny po
prohlídce čekal velice akční workshop. Mnozí
byli možná překvapeni, ale hodinu a půl
intenzivní muzikoterapie, kterou vedl Zdeněk
Drahoš, si každý náležitě užil .

I po semináři si ředitelé vyměňovali
zkušenosti a domlouvali možnosti spolupráce .

2.11.2018 – SETKÁNÍ ŘEDITELEK MŠ

Listopadové setkání ředitelek
mateřských škol v MŠ Nýřany bylo velice
hravé .

Mgr. Václav Svoboda a Mgr. Jan Vodička
si pro účastnice připravili seminář o využití
deskových her v MŠ pro rozvoj nadání,
intelektu a pozornosti . Mnoho
z představovaných her jsme si všichni
samozřejmě vyzkoušeli v praxi.

Poté následovala prohlídka nýřanské
školky a její krásné zahrady, malé občerstvení
a cesta domů .
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

KLOKANOVY KUFRY

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY MŠ A ZŠ
Počátkem školního roku jsme spustili výtvarnou

soutěž pro žáky základních a mateřských škol na téma
„Místo, kde žij i“. Zapojit se tak mohli nejen jednotlivci, ale
také třídní kolektivy.

V kanceláři se nám sešlo mnoho krásných
a nápaditých obrázků a dokonce trojrozměrných děl . O to
složitější bylo vybrat výherce . Volil i jsme nejkreativnější
díla ve třech kategoriích, a to – Mateřská škola, 1. stupeň
ZŠ a 2. stupeň ZŠ.

Výherce čekaly zajímavé ceny – stavebnice, vstupenky
do aquparku, kina či ZOO & Dinoparku, poukazy na
kolektivní hry a výtvarné potřeby. Ti, kteří nevyhráli, však
nemusí být smutní, jelikož některé z vybraných výtvorů
budou zdobit stránky kalendáře MAS Radbuza po celý rok.

Jednou z aktivit projektů MAP jsou Klokanovy kufry,
zmiňované v letním čísle zpravodaje. Během prosince
tohoto roku byly Kufry distribuovány do dalších mateřských
škol a též proběhl praktický seminář, jak tyto diagnostické
pomůcky používat pro přímou práci s dětmi .

Seminář proběhl na začátku prosince v MŠ Stod, pro
velký zájem ve dvou skupinách, proškoleno bylo přes
dvacet učitelek ze školek v rámci území obou ORP. Jako
lektorku jsme si pozvali odbornici na slovo vzatou, paní
Petru Jiřincovou z DDM Lužánky, výhradního dodavatele
Klokanových kufrů . Účastnice z řad mateřských škol si vše
v praxi vyzkoušely, „osahaly“ a dozvěděly se spoustu

praktických rad a doporučení .
Další semináře spojené s diagnostikou a též pořízení Klokanových kufrů pro zatím nevybavené školky

máme v plánu na další roky projektu.
A na závěr – víte, proč se říká „Klokanův kufr“, když se jedná vlastně o skříňku na kolečkách? Úplně

původně byly tyto diagnostické pomůcky skutečně vyrobeny jako kufry. Jenže – noste si „diagnostiku“ jen
tak v kufru, když má více než 30 kg… ☺ Takže ač došlo k vizuální (a praktické) změně, název zůstává dle
podmínek původního projektu stejný.
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AKTUALIZOVANÉ ŘÍDICÍ VÝBORY

Plánovaná 4. výzva PRV - Ani v roce 2019 rozhodně nepolevíme s vyhlašováním výzev pro žadatele. Již v lednu
odstartujeme vyhlášením výzvy v rámci Programu rozvoje venkova, a to konkrétně 14. ledna 2019 s uzávěrkou příjmu žádostí
28. února 2019. Žádost o dotaci bude možné podat do následujících Fichí:

REALIZACE SCLLD

INFORMACE K PLÁNOVANÉ 4. VÝZVĚ PRV
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Fiche č. Název Fiche Alokace pro 4. výzvu

1 Podpora zemědělského podnikání 3 500 000,- Kč

2 Zpracování zemědělských produktů 1 400 000,- Kč

3 Podpora nezemědělského podnikání 1 300 000,- Kč

9 Neproduktivní investice v lesích 800 000,- Kč

10 Podpora lesnického podnikání 1 300 000,- Kč

Celková výše alokace pro 4. výzvu je 8 300 000,- Kč. Veškeré informace jsou uvedeny ve výzvě MAS a jejích přílohách,
které naleznete na webových stránkách www.mas-radbuza.cz.

Pro žadatele, kteří plánují podat projekt do této výzvy, bude MAS Radbuza pořádat seminář dne 6.2.2019 od 10:00 hodin
v kanceláři MAS Radbuza, na adrese: nám. ČSA 24, 333 01 Stod. V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle
kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách.

Společně s rozběhem MAP II bylo třeba aktualizovat organizační strukturu MAP a rozšířit tak Řídicí
výbory pro obě ORP o nové členy. Aktuální složení Řídicích výborů tak vypadá následovně :

ORP Nýřany:
Ladislav Čása , Mgr. Pavla Flajtingerová , Mgr. Ida
Kaiserová, Mgr. Jiřina Koppová, Jaroslav Kubík,
Mgr. Kateřina Langmaierová , Ing. Petr Mašinda ,
Mgr. Dagmar Mezerová, Mgr. Sabina Nováková, Ing.
Michaela Opltová, Ing. Miroslava Pavlištová,
Bc. Bibiána Dienstbierová , Mgr. Martina Turková,
Miroslava Vlášková, Ing. Bc. Petr Chleborád ,
Martina Pašková, Mgr. Radka Štruncová

ORP Stod:
Mgr. Martina Macánová , Ing. Andrea Kubernátová ,
Ing. Jan Bostl, Mgr. Alena Ježková, Ing. Roman
Kuběna, Mgr. Norbert Štěřík , Mgr. Jiřina Koppová,
Jaroslava Umnerová , Iva Hořanová , Antonín Kolář,
Bc. Gabriela Klinkovská , Mgr. Marie Jungbauerová ,
Mgr. Radka Štruncová

http://www.mas-radbuza.cz/
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VENKOVSKÝ DŮM PK

PRVNÍ TŘI MĚSÍCE VENKOVSKÉHO DOMU PK
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Podzimní číslo zpravodaje
informovalo o nově otevíraném
Venkovském domě Plzeňského kraje
(VDPK) v DEPO2015. Uplynulé tři
měsíce přinesly několik akcí, které jistě
stojí za zmínku.

Venkovský dům Plzeňského kraje
zahájil zkušební provoz 21. září 2018,
oficiální otevření pak proběhlo
30. září 2018 v rámci slavnostního
spuštění Tržnice DEPO v prostorách
DEPO2015. Dům představuje
netradiční informační centrum
a současně prodejnu produktů
lokálních výrobců z Plzeňského kraje.
Provoz Venkovského domu je
zajišťován ve spolupráci místních
akčních skupin MAS Radbuza a MAS
Český Západ za širší podpory ostatních
MAS Plzeňského kraje.

Prvním zátěžovým testem pro nás
byl veletrh Svět knihy, kdy plzeňským
Depem prošly tisíce návštěvníků
a mnoho z nich zavítalo i k nám do
„skleníku“.

Při příležitosti sezónní akce
Dožínky přestřihli pásku předseda MAS
Radbuza Ing. Jan Bostl a radní pro
oblast životního prostředí PK paní
Mgr. Radka Trylčová.

Součástí Venkovského domu PK je
i showroom pro krátkodobé prodejní

výstavy. Ručně kované výrobky od
uměleckého kováře Jiřího Brože
z Kvíčovic si získaly mnoho
obdivovatelů.

Zmíněné Dožínky byly pouze
odrazovým můstkem pro další sezónní
akce spojené s provozem Tržnice –
konkrétně říjnové Dýňování,
listopadová Podzimní sklizeň
a předvánoční Zimní slavnosti.

Financování rozjezdu celého
projektu je realizováno za podpory
Plzeňského kraje z individuální dotace
Odboru kanceláře hejtmana, a to ve
výši 200 tisíc (dotace na vybavení)
a 50 tisíc (dotace na zajištění provozu
a propagaci). Finanční prostředky
z obdržené dotace byly primárně
použity na vybavení prostor
Venkovského domu, včetně nákupu IT
techniky a nábytku, dále na úhradu
nákladů spojených s nájmem prostor,
zřízení webové platformy a další výdaje
související se zahájením provozu
(administrativní výdaje, propagace
a tisky, pomocná produkce, nákup
drobného materiálu atd.).

Ve Venkovském domě nás
najdete každé všední odpoledne
(kromě pondělí) a v sobotu dopoledne.
O tom, co má Venkovský dům zrovna
v nabídce, případně o akcích, které se

konají mimo běžnou otevírací dobu,
vás pravidelně informujeme na
facebookových stránkách a již brzy i na
chystaném webu Venkovského domu
Plzeňského kraje.

https://www.facebook.com/venkovskydumpk/


Dvanáctka patří od starověku mezi magická čísla. Už
v mytologii starého Egypta se do podsvětí vcházelo dvanácti
branami. Řecký Hérakles musel dle vůle bohů splnit dvanáct
úkolů. Dvanáct bylo hlavních bohů na Olympu. Ale i v civilním
životě ve starém Římě ustanovený právní řád, z něhož vychází
evropské právo dodnes, byl sepsán na dvanácti tabulích.
Dvanáct bylo i kmenů Izraele, dvanáct bylo apoštolů
Ježíšových. Dvanáct bran s dvanácti anděli bude mít nebeský
Jeruzalém zvěstovaný ve Zjeveních Nového zákona. Dvanáct je
hvězd kolem hlavy Panny Marie. Ale máme i dvanáct měsíců
v roce i znamení zvěrokruhu, dvanáct hodin na hodinkách.

Vrabinský, dnes Křížový vrch, je v řadě za klášterem
v Kladrubech, kterou tvoří tajemná místa v linii přes naši
krajinu. Místo odedávna holé, bez porostu, kam směřovaly
kroky lidí, když ještě bloumali krajinou bez stálých sídel, při
sběru rostlin a lovech zvěře pro udržení holého života. Pak zde
byl postaven hrádek, který stejně jako záhadně vyrostl a byl
kýmsi obýván, posléze zmizel.
Po založení kláštera v Chotěšově, kdy v roce 1243 i toto místo
klášteru připadlo, byl hrádek i kopec zprvu vnímán jako místo
pohanské. Ale brzy i klášter uznal, že síla, vyvěrající zde ze
země, byť odedávná, je od Boha. V roce 1739 zde byl vztyčen
vysoký kříž a v letech 1747 – 1756 postaven poutní kostel.
Cestu k hlavnímu oltáři lemovalo dvanáct andělů, šest na
každé straně.

Devatero jest kůrů andělských, ale nic pořádného se
o nich nikde nedozvíte. Jsou pojmenováni ti nejvyšší,
archandělé, každého z nás má za úkol sledovat anděl strážný,
ale z rozprav učených teologů i na koncilech nic moc
podrobnějšího nevyplynulo. Lidé si je zpodobňovali různě, na
Křížový vrch vystupovalo dvanáct krásných jinochů v dlouhých
řízách, s křídly a s rozmáchlými, dramatickými gesty, jak velelo
umění v baroku. Ale i v tomto kamenném umění se projevila
tajemnost těchto nebeských bytostí. Nikdo neví, kdo je
vytvořil, jak konkrétně vypadali a zejména kdy a kam zmizeli.
Je zřejmé, že tato dvanáctka byla určena, aby na stupních ke
svatému kříži vzdala čest hvězdám Panny Marie, kterou
premonstráti, zakladatelé kláštera, velice uctívali.

Říká se, že těchto dvanáct andělů bylo tak krásných, že
byli vyzdviženi do souboru andělů do ráje. Jenom občas, vždy
na některý z mariánských svátků, se smí podívat zpátky na
zem, kde kdysi stávali. Někdy je někdo zahlédne, jak tančí do
vrchu, nebo u kostela, mnohý v nich viděl bílé panny –
v dlouhých řízách a dlouhých plavých vlasech – kdo je rozezná.
V každém případě, kdo je uvidí, nesmí je vyrušovat. A komu je
dopřáno toto vidění a v uctivosti k andělům vzhlíží, přinese mu
i v pozemském životě štěstí.

∙  www.mas-radbuza.cz  

LEGENDY Z ÚZEMÍ

DVANÁCT ANDĚLŮ NA KŘÍŽOVÉM VRCHU
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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.
Jednotl ivé publikace pojednávají 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

Stejně jako každý rok se i tento dostal do svého závěru rychlostí blesku. Mnozí z nás bilancují uplynulé měsíce
a přemýšlejí, co se povedlo a naopak. V každém případě je třeba říci, že není důležité se obracet do minulosti, ale vítat dny
nadcházející. Ty by měly být ve znamení míru a pohody, času stráveného s nejbližšími. Proto si je i Vy užijte dle svých nejlepších
představ a přijměte od celého týmu MAS Radbuza přání krásných svátků a šťastného roku 2019.

VŠE DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU
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I poslední čtvrtletí roku jsme byli velmi akční
v rozšiřování svých dovedností . Tím hlavním bylo
školení facilitace , z něhož měla velká část týmu
strach. Nutno říci, že strach byl neoprávněný
a dvoudenní kurz pod vedením Karolíny Mikové
a Dušana Ondruška byl jedním z těch, které si j istě
budeme pamatovat ještě dlouho. Získali jsme
obrovské množství poznatků, které jsme záhy mohli
převést do praxe.

Tou odpočinkovější a kreativní částí našeho
vzdělávání byl kurz zdobení perníčků , jenž před
blížícími se svátky přišel více než vhod. Naše
kolegyně přivezly do kanceláře nádherné (nejen)
vlastnoruční výrobky.


