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NA ÚVOD

Krásný dobrý den přeji všem čtenářům našeho Zpravodaje MAS Radbuza.

V tomto roce je to Zpravodaj poslední, předvánoční. Opět je plný zajímavých
informací, takže neváhejte a prolistujte ho až do konce, každý si jistě vybere něco
co právě jeho zajímá.

Jelikož je tentokrát „na pořadu dne“ předvánoční číslo, je mou krásnou
povinností popřát Vám krásné a především klidné prožití vánočních svátků. Zastavte
se v tom každoročním shonu, popřemýšlejte jaký ten letošní rok pro Vás a pro Vaše
blízké byl, zavzpomínejte na krásné chvíle, které jste prožili a na ty ošklivé
zapomeňte, hoďte je za hlavu. Podle mě je jedině takový vstup do nového roku ten
nejlepší možný.

A kdybyste náhodou měli cestu do Plzně, zkuste neminout DEPO2015
a navštivte náš Venkovský dům. Podívejte se na krásné výrobky od lokálních
producentů celého Plzeňského kraje - kdo ví, třeba tam najdete i nějakou maličkost,
která by pod stromečkem udělala radost někomu, koho máte opravdu rádi a na
kom Vám hodně záleží.

Přeji krásné, klidné a pohodové svátky a usměvavý vstup do Nového roku
2020!

Jan Bostl, Předseda MAS Radbuza
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GRANTOVÝ PROGRAM

Představujeme další realizované akce podpořené z Grantového programu MAS. 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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8. – 9. 6. 2019 – VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD V CHOTĚŠOVĚ

Spodní klášterní zahrada, součást NKP Klášter Chotěšov, se otevřela ve dnech 8. - 9. června široké veřejnosti již počtvrté
v rámci Víkendu otevřených zahrad. Jedná se o celonárodní akci, jejímž záměrem je zpřístupnit veřejnosti soukromé nebo
běžně nepřístupné zahrady. Svátek otevírání zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii (Open Garden & Squares
Weekend) a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. V České republice se pod záštitou Národního památkového
ústavu během prvního ročníku v roce 2010 otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstá (více na webu
www.vikendotevrenychzahrad.cz).

Do tohoto projektu jsme se poprvé zapojili v roce 2016 a postupně se pro nás stává hlavní akcí sezóny; v letošním roce se
přidali i naši sousedé – Brána kláštera, o.p.s., sídlící v bývalém správním úřadu kláštera (tzv. Lesovně), a tak se akce poprvé
konala hned ve dvou sousedních zahradách najednou.

Protože se každý rok snažíme, aby akce byla jiná a pokud možno zajímavější než v letech předchozích, rozhodli jsme se
letos o tematické pojetí. A tak se ústředním motivem stal „středověk“: Podařilo se připravit dobové občerstvení díky našim
kamarádům - nadšencům z Kestřanského manství, kteří pilně připravovali skvělé pokrmy podle starých receptů a technologií,
nabídli ochutnávku historických odrůd vín a to vše ve vkusně provedeném stanu. Kostýmy alespoň trochu odpovídající době
byly samozřejmostí. O hudební stránku a navození výtečné pohody se pak po oba dny starala kapela Miritis, která návštěvníkům
přiblížila mnohé ze středověkých písní nejen českých, ale i z jiných koutů Evropy.

Velkým magnetem bylo rozkvetlé rozárium, jež v současné době čítá na 500 odrůd a tato sbírka stále roste. Zaměřujeme
se převážně na romantické a historické typy růží, po právu nazývaných královnami květin.

U sousedů v zahradě Lesovny se pak odehrával program pro nejmenší – divadlo, tvořivé dílny, soutěže, malování na
obličej. Ale ani dospělý návštěvník nemusel litovat výšlapu do kopce, mohl si v galerii prohlédnout výstavu obrazů Pavly
Celerové a J. Kotrče, vyslechnout zajímavou přednášku Libora Marka „Expedice středověk“ s ukázkou artefaktů a zbraní a nebo
se zaposlouchat do tónů vystoupení pěveckého sboru Mammas & Mammas.

Pokračování na další straně…

https://www.mas-radbuza.cz/2019/03/grantovy-program-2019/
https://www.vikendotevrenychzahrad.cz/
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I když legendy prohrály, oslavy se vydařily

Oslavy 90 let fotbalu ve Vejprnicích jsou už jen
vzpomínkou, ale i tak stojí za to pokusit se se čtenáři
Zpravodaje MAS Radbuza a webových stránek
spolku o takový exkurz do horkého srpnového léta.

Program hlavního dne oslav, v sobotu
24. srpna, vznikal rok předem. Tehdy se potvrdilo, že
hlavním tahákem oslav bude zápas Legend SK Slavia
s týmem Real Top Praha. Tento tým je společenstvím
hráčů ze světa médií, sportu, filmu, divadla
a rozhodně měl být zárukou dobré zábavy.

S oslavami souviselo i zajištění prezentace
klubu v podobě drobných pamětních suvenýrů
a klubových vlajek. Do rámce oslav patřila a zapadla
slavnostní schůze a turnaje slávistické mládeže.

Pokračování na další straně…

A aby naopak děti našly něco atraktivního i ve spodní zahradě,
bylo pro ně připraveno svezení na koni a nebo si mohly prohlédnout
a pohladit další zvířátka – ovečky, kočky nebo fenku Míšu. Někteří
zahrádkáři se živě zajímali o naše zkušenosti s chovem Indických běžců –
kachen, které úspěšně vyčistily náš pozemek od plzáků.

Samozřejmě nemohla chybět naše tradiční nabídka kávy
a domácích zákusků v improvizované zahradní kavárně, bez níž si
pravidelní návštěvníci akcí již odpoledne ve spodní zahradě nedovedou
představit.

Akce byla letos i díky zcela ideálnímu počasí mimořádně úspěšná
a zahradou patrně za oba dny prošly více než dvě tisícovky návštěvníků.

Naše velké poděkování patří obecnímu úřadu Chotěšov, Místní
akční skupině Radbuza a Plzeňskému kraji, kteří tuto akci podpořili ze
svých grantových programů. Jenom díky této podpoře je možné Víkend
otevřených zahrad připravit a nabídnout návštěvníkům za pouhé
dobrovolné vstupné, což všichni velmi pozitivně hodnotili.

Stejně tak je nutno poděkovat celému týmu dobrovolníků z řad
našich kamarádů, bez nichž by se akce vůbec nedala organizačně
zvládnout, a také panu řediteli ZŠ Chotěšov panu Františku Haladovi za
pomoc s technickým zajištěním.

Fotografie z akce je možné prohlédnout na stránkách
www.klasternizahrada.cz

Lubor Šimek, Chotěšov

24. 8. 2019 – OSLAVY 90. VÝROČÍ KLUBU SK SLAVIA VEJPRNICE

…pokračování z předchozí  strany

https://www.klasternizahrada.cz/web/cs/fotogalerie/2019/2019-0
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…pokračování z předchozí strany

Den „D“ trochu pokazila porážka „A“ týmu Slavia s Nýrskem, ale na ni
daly rychle zapomenout osobnosti v týmu Realu top Praha. Přece jen
přítomnost takových osobností, jakými jsou M. Bosák, P. Ježek, J. Tlustý,
P. Horvát, J. Babica, M. Straka, D. Suchařípa, P. Nečas a řada dalších, není
k vidění, natož k popovídání či selfíčku, každý den.

Legendy Slavie zápas prohrály, ale to nejdůležitější se odehrálo
o poločasové přestávce ve středovém kruhu, kde se sešly oba týmy ke
společné fotografii a k předání symbolického šeku na 50 tisíc korun
lékařkám oddělení neonatologie FN Plzeň – Lochotín. Vedle příspěvku
sponzorů klubu, vybraného vstupného a výtěžku z organizované tomboly
byl důležitý i příspěvek MAS Radbuza ve výši 10 tisíc korun z Grantového
programu.

„Uznalý a dlouhotrvající potlesk šesti set diváků byl tou nejkrásnější
odměnou za odvedenou práci všech těch, kteří se na přípravě a průběhu
oslav 90. výročí klubu podíleli. Stálo to za to,“ okomentoval oslavy
předseda SK Slavia Jiří Valenčat.

SK Slavia

15. 9. 2019 – POHÁDKOVÉ NÁMĚSTÍ V DOBŘANECH

V neděli 15. září 2019 vzešlo slunko nad dobřanským náměstím
a zpříjemnilo chystání všech stanovišť na pohádkové odpoledne. I na
dobřanské faře vše žilo přípravami od samotného rána – mimochodem,
celkem nás bylo na 90 dobrovolníků – někdo zajišťoval občerstvení, někdo
vybaloval kostýmy, jiný hudební nástroje a další se věnovali rekvizitám či
líčidlům. V odpoledních hodinách se na faru začali sbíhat další
dobrovolníci, které byste na odchodu už určitě nepoznali – proměňovali se
totiž v pohádkové bytosti. A tak není divu, že jsme na dobřanském náměstí
mohli potkat Jeníčka a Mařenku, Ježibabu, Lotranda a Zubejdu, Šípkovou
Růženku, Žabího prince, Sněhurku a trpaslíky, dešťové víly … oslíka, kuře,
žirafu … klauny a kouzelníky … a samozřejmě nemohl chybět náš Pepík se

Potravinové bance, Italským specialitám Aggeo,
časopisu Dráček a atrakcím ze skluzavka.cz.

Doufejme, že se opět setkáme
v Dobřanech i příští rok koncem prázdnin –
a kdyby náhodou Pepík zase plaval v nějaké té
šlamastice, tak ho společně zachráníme!
Fotografie si můžete prohlédnout na
www.koinonia.cz a FB @pohadkovenamesti.

Pavel Adámek
svými kamarády, s andílkem, čertíkem
a zlatou rybkou. Ani tentokrát se Pepík
nedal poučit dobrými radami Andílka
Dobřaňáčka a nechal se zlákat
čertovskými nápady, které ho dostaly
do nesnází – schlamstla ho obrovská
velryba. Ještěže nechyběli dobří
kamarádi: kolem 400 dětí splnilo úkoly
na náměstí a pomohlo Andílkovi
Pepíčka zachránit. Děkujeme všem, že
to i tentokrát tak dobře dopadlo!

Srdečně děkujeme pořadatelům:
spolku Přátelé Koinonie ve spolupráci
s Koinonií Jan Křtitel, se ZŠ Dobřany,
s taneční školou Spirit Dance
a s farnostmi Dobřany a Plzeň-Litice.
Též děkujeme za podporu Městu
Dobřany, Biskupství plzeňskému, MAS
Radbuza, hasičskému sboru,

Zdroj foto: koinonia.cz

http://www.koinonia.cz/
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PODZIM V MAPECH - SHRNUTÍ

Zatímco ze stromů s příchodem podzimu padalo různobarevné listí, z nás „padala“ v těchto týdnech spousta
různorodých aktivit pro pedagogy v území MAP Stodska a Nýřanska. A bylo toho požehnaně. Hned v září jsme začali s již
třetím ročníkem projektu Čtení – nejlepší učení, tentokráte pro 4. a 9. ročníky základních škol. V rámci tohoto projektu
dostanou zapojené školy – celkem již 16 škol - soubor knih včetně pracovních listů pro realizace čtenářských dílen. Též se
rozjely přípravy dalšího ročníku ZUŠkování, společného festivalu ZUŠ z území, který proběhne v květnu 2020 a spustil se
projekt vzájemných návštěv školních parlamentů či třídních kolektivů pro školní rok 2019/2020 s názvem „Den jinde“.
Nezahálely ani pracovní skupiny. Pracovní skupina Matematické gramotnosti se sešla nad tématem „Finanční gramotnosti“,
Pracovní skupina Rovných příležitostí řešila téma „Pozice asistenta pedagoga ve třídě a ve škole“ a Pracovní skupina
Financování diskutovala rozpočet čerpání v rámci projektu MAP. Též se sešly Řídicí výbory a proběhla setkání ředitelů
a ředitelek základních i mateřských škol. Setkání ředitelů ZŠ proběhlo v ZŠ Chotěšov s tématem „Digitální technologie ve výuce
ZŠ“, ředitelky a vedoucí učitelky MŠ se sešly v mateřské škole ve Vejprnicích nad tématem „Environmentální výuka v MŠ“. Obě
setkání byla spojena s prohlídkou hostitelských škol a proběhla ve velmi příjemné atmosféře.

Další aktivitou byla možnost zúčastnit se náslechové exkurze na 1. stupni v ZŠ Nýřany a též začal cyklus vzájemných
návštěv pedagogů MŠ, do kterého se zapojily celkem čtyři školky. Ani jsme se při tom všem nenadáli a podzim se pomalu
přerodil v čas adventu. Ten jsme zahájili krásným adventním koncertem v ZUŠ v Nýřanech, který navštívilo přes dvě stě dětí
z mateřských škol Stodska a Nýřanska. A posledním předvánočním „dárkem“ pro pedagogy všech typů škol jsou tři semináře
s tématem komunikace – vůči dětem, rodičům i kolegům, které jsou velmi žádané, a které, slovy jedné z účastnic, jsou jako
pohlazení po duši.

Teď se můžeme i my na MAPech těšit na zklidnění a pohodu Vánoc, abychom zas v plné síle v roce 2020 mohli přijít
s dalšími zajímavými nabídkami, kterých již teď máme spoustu ve fázi plánu a příprav….těšte se spolu s námi!

Setkání ředitelek MŠ PS Rovné pří ležitosti

PS Matematická gramotnost Výchovný koncert ZUŠ Nýřany
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V současné době stále pracujeme na změnách Strategie CLLD, o kterých jsme Vás informovali v minulém čísle Zpravodaje.
Aktuálně máme připravenou změnu v Programovém rámci PRV, která zahrnuje zavedení nové Fiche 3.12 s názvem Podpora
obnovy a rozvoje venkova, úpravu finančního plánu celého programového rámce PRV tak, aby nové alokace Fichí lépe
odpovídaly potřebám žadatelů v našem území, a v neposlední řadě také úpravu finančního plánu programového rámce OP Z,
která spočívá v navýšení alokace opatření 2.4 Prorodinná opatření tak, abychom mohli podpořit i projekt, který je nyní zařazen
v zásobníku projektů.

ZMĚNA SCLLD

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

V Programovém rámci PRV aktuálně připravujeme
Výzvu č. 5, která bude vyhlášena začátkem roku 2020
s příjmem žádostí o dotaci pravděpodobně od února 2020.
Výzva nově nabídne našim žadatelům možnost čerpání
dotací prostřednictvím nové Fiche 3.12 Podpora obnovy
a rozvoje venkova, v jejímž rámci budeme moci podpořit:

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

Dotace je v této Fichi poskytována ve výši 80 %
způsobilých výdajů. Pravidla čerpání dotace a výdaje,
na které může být poskytnuta dotace, lze najít v aktuálních
„Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty Programu rozvoje venkova“ (Pravidla
19.2.1), ke stažení jsou na webu www.szif.cz u Opatření
M19, 19.2.1.

Kromě Fiche 3.12 budou v 5. výzvě PRV vyhlášeny
i všechny ostatní Fiche, ve kterých jsou finanční prostředky
určené k podpoře našich žadatelů. Pokud uvažujete
o podání žádosti do 5. výzvy, již nyní si můžete zapsat do
kalendáře datum 20.2.2020, kdy se v kanceláři MAS
uskuteční seminář pro žadatele.

V celém Programovém rámci PRV dále upravujeme
alokace jednotlivých Fichí; některé nečerpané Fiche, o které
nebyl ze strany žadatelů žádný zájem, jsou zrušeny, naopak
u Fichí, u kterých jsme zaznamenali velký zájem, jsme
alokaci navýšili. V následující tabulce uvádíme aktuální výše
alokací v jednotlivých Fichích, které ještě budou moci
žadatelé čerpat:

Číslo a název Fiche Zbývající alokace

k čerpání

3.1 Podpora zemědělského 

podnikání
234 496,00 Kč

3.2 Zpracování zemědělských 

produktů
100 000,00 Kč

3.3 Podpora nezemědělského 

podnikání
2 358 150,00 Kč

3.4 Lesnická infrastruktura 3 575 121,00 Kč

3.5 Zemědělská infrastruktura 0,00 Kč

3.6 Pozemkové úpravy Fiche zrušena

3.7 Preventivní protipovodňová 

opatření v lesích
Fiche zrušena

3.8 Meliorační a zpevňující dřeviny 

v lesích
Fiche zrušena

3.9 Neproduktivní investice v lesích 1 538 158,00 Kč

3.10 Podpora lesnického podnikání 0,00 Kč

3.11 Projekty spolupráce 1 085 920,00 Kč

3.12 Podpora obnovy a rozvoje 

venkova
4 120 581,00 Kč

Pokračování na další straně…

http://www.szif.cz/
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

(OP Z)

Na konci září jsme vyhlásili 10. výzvu MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání s alokací
5 862 761,55 Kč a 11. výzvu MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti
dopravy s alokací 23 847 081,80 Kč. Žádosti o dotaci do těchto výzev jsou přijímány prostřednictvím aplikace ISKP14+,
a to nejpozději do 13. 12. 2019 do 14:00 hodin.

S potěšením můžeme konstatovat, že všechny projekty, které byly přijaté do 6. až 9. výzvy IROP na konci loňského roku
a na jaře byly předány ke schválení Řídicímu orgánu, mají v současné době vydaný právní akt a jsou ve fázi realizace. V našem
území se díky nim můžeme těšit na opravu národní kulturní památky Klášter Chotěšov a na opatření pro bezpečnější pohyb
chodců.

…pokračování z předchozí strany

Částky uvedené v tabulce jsou předpokládané, jejich výše se může měnit v závislosti na skutečném čerpání finančních
prostředků aktuálně administrovaných projektů.

Všechny změny v Programovém rámci PRV byly schváleny Valnou hromadou a předběžně schváleny také Řídicím orgánem.
Finální schválení očekáváme koncem roku 2019.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ

PROGRAM (IROP)

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

V 5. výzvě MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření II. aktuálně probíhá závěrečné ověření způsobilosti u dvou projektů,
které byly MAS doporučeny k financování, a také u projektu, který byl zařazen do zásobníku projektů. Tento projekt bude
podpořen v případě, že ze strany Řídicího orgánu dojde k navýšení alokace opatření do té míry, aby MAS měla dostatek
finančních prostředků k podpoře všech tří projektů, které ve věcném hodnocení získaly dostatečný počet bodů. Řídicí orgán
nám předběžně přislíbil možnost navýšit současnou alokaci Prorodinných opatření, nejprve však musí být ukončené závěrečné
ověření způsobilosti, následně budeme moci o navýšení alokace oficiálně požádat.
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Společným počinem MAS Radbuza a MAS Český západ se stal stolní kalendář pro rok 2020, který je krásnou prezentací
producentů a řemeslníků z území plzeňského venkova. Ti, kteří budou mít kalendář na svém (nejen) pracovním stole, tak budou
moci každý týden podniknout sondu do regionálních tradic a za zlatými lokálními ručičkami. Na každé straně můžete spatřit
nejen nabídku výrobků, kterou naleznete při svých návštěvách Venkovského domu Plzeňského kraje v plzeňském DEPO2015,
ale taktéž fotografie z pořádaných akcí (a tím i pozvánky na ty nadcházející) a takové, na nichž můžete vidět své oblíbené
řemeslníky při práci. Není totiž nic hezčího, než se zasnít při tom, jak se i v dnešní uspěchané době dají udržovat tradiční
postupy a zvyky. Fotografie má na svědomí dvorní fotograf MAS Český západ Petr Janík.

Kalendář byl dosud distribuován partnerům, školám a dalším členům obou území, nicméně je v bohatém nákladu
připraven za symbolickou cenu 50 Kč i pro ty, kteří zavítají do Venkovského domu. Tam jej můžete prolistovat, a pokud se Vám
bude líbit (stejně jako nám ☺ ), zakoupit si ho společně s některou z milých drobností, které Venkovský dům nabízí. Stále platí,
že regály Venkovského domu doslova přetékají rozličnou nabídkou regionálních produktů od dobrot po rukodělné krásy. Získat
zde můžete mnoho tipů na akce a výlety v okolí a naše milé prodavačky Vám vždy rády poradí, pokud si mezi tou záplavou
produktů nebudete moci vybrat.

Před Vánocemi máte posledních pár možností, kdy milé dárky nakoupit, již brzy se totiž Venkovský dům uloží k zimnímu
spánku. Jeho brány se v novém roce znovu otevřou v polovině ledna. Už teď pro Vás chystáme mnoho atraktivních akcí
a projektů. Nezapomeňte si je poznamenat do svého nového kalendáře, třeba zrovna toho od nás z plzeňského venkova!



Smírčí kříže, křížové kameny, jsou většinou
dnes tajemné objekty se znamením kříže,
které za staletí své existence v rozbouřených
Čechách ztratily své příběhy. Jen jedno je
vždy jisté: jsou to kamenné paměti na
nějaké neštěstí, tragédii, pohromu, či zločin.
Lidé Boha znamením kříže volají, když je jim
ouvej, když je jim hej, tak si na Něj většinou
nevzpomenou.

Kamenný kříž je často vyjádřením
tradicí tehdy uznávaného smírčího práva;
provedený zločin mohl být odčiněn výplatou
odškodného, vytesáním kříže přímo
kajícníkem na znamení kajícnosti, což
mnohdy umožnilo odpuštění. Kříž byl pak
umístěn jako memento přímo na místo
spáchaného zločinu. Někdy ovšem na místo
i stejně kruté odplaty, kdy projevená
kajícnost k odpuštění nestačila.

Zemětice jsou obec prastarého
založení, byla tady už v době, kdy byl
založen klášter v Kladrubech, ke kterému
pak dlouhou dobu také náležela.

Přes Zemětice vedla také ke klášteru
jedna ze stezek. Po ní jednou jel posel
českého knížete, který měl klášter ve veliké
oblibě a často si s opatem dopisoval a
klášter navštěvoval. V kraji plném bažin a
neprostupných pralesů ale nežili jen
bohabojní poddaní kláštera, ale i lidé,
kterým přikázání „nepokradeš a nezabiješ“
nic moc neříkala. Jeden takový výtečník u
Zemětic posla zahlédl a v přesvědčení, že
získá peníze na něj ze stromu skočil. Posla
sice z koně srazil, jak měl v úmyslu, ale ten
se botou s ostruhou zachytil ve třmenu, a
tak ho splašený kůň táhl za sebou, než ho
vesničané chytili a uklidnili. Posel byl ale už
mrtvý. Vesničané znali své okolí dobře, takže
pro ně nebylo obtížné chytit i zlolajného
lapku.

Mrtvolu posla poslali s doprovodem
do kláštera s tím, že si to s lapkou vyřídí, s
laskavým dovolením, sami. Stalo se to na
jejich území, a tak chtěli i vůči klášteru, k
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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.

němuž chovali velikou úctu, své jméno očistit.
Podle smírčího práva musel chycený lupič, přikován v řetězech, z

kamene vytesat kříž a do něj pak vtesat podobu třmenu, ve kterém se
zachytil nebohý posel. A protože zločin byl spáchán na tak významné
osobě, jakou byl posel od knížete a pro klášter, nebyla vina loupežníkova
vytesáním smírčího kříže jako projevu kajícnosti odčiněna. Oko za oko, zub
za zub. A tedy život za život. Loupežník byl přivázán za třmen koně a
usmýkán k smrti. Tak zakusil to, co sám způsobil. Vytesaný kříž pak postavili
nad jeho hrob. Kříž se svým příběhem se zachoval, není však jisté, že na
svém původním místě.



ÚČASTNÍME SE
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18. prosince 2019 nás čeká účast na setkání
místních akčních skupin Plzeňského kraje v prostorách
Moving Station, tedy bývalého nádraží Plzeň-Jižní
předměstí. Na své si přijdou zástupci veškerých odvětví,
kterými se MAS zabývá, jelikož na programu dne budou
témata jak místních akčních plánů, tak přípravy CLLD na
další období a nově i informace k destinačnímu
managementu v území, které je nyní i v naší
kompetenci. Akce probíhá pod patronátem Státního
zemědělského intervenčního fondu a Krajské sítě MAS
Plzeňského kraje.

SETKÁNÍ MAS PK

Závěr roku je vždy velice nabitý co do vzdělávacích
programů a akcí rozšiřujících naše vědomosti. Absolvovali
jsme několik seminářů, které nás posunuly dál v tom, co
děláme, abychom byli zase o fous lepší. Jednou z akcí byla
konference na téma Strategické řízení a plánování ve školách
a v území konaná 27. listopadu 2019 v nádherných prostorách
Centra stavitelského dědictví při Národním technickém muzeu.
Na úvod představil ředitel Centra Pavel Kodera činnost
a aktivity objektu a také, jaké programy může Centrum
stavitelského dědictví nabídnout školám i jednotlivcům. Poté
již dostaly slovo Ladislava Šlajchová a Martina Bělohlávková
z center podpory pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Představily
náplň konference i činnost organizace. Prvním bodem
programu byl vstup Věry Duškové, která přednesla nové
informace o plánované výzvě na Šablony III. Blok
o strategickém řízení a plánování ve školách a v území vedl
Petr Valenta. V rámci bloku proběhla i přínosná diskuze, kde si
všichni účastníci mohli předat zkušenosti z jednotlivých lokalit.
Zde bylo patrné (a pro nás možná nejpřínosnější zjistit) jak se
od sebe jednotlivá území liší a každý MAP/ředitel/zřizovatel se
tak potýká s jinými situacemi. Finálním bodem programu byly
praktické workshopy na téma Tvorba SWOT analýzy v rámci
„Nadání ve škole/území“ a Pedagogické vedení školy pod
patronátem Jitky Adamové a Hany Stýblové. Pro zájemce byla
připravena prohlídka muzea.

MÍSTNÍ KONFERENCE SRP 

V PLASÍCH

NOVINKY V MAS

S radostí Vám oznamujeme, že MAS Radbuza se v poslední době ještě více zaměřila na
rozvoj území v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím nové Destinační společnosti
spadající pod naše křídla. Jejím hlavním cílem bude propagace území Stodska a Nýřanska
a podpora místních aktérů, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na cestovním ruchu
v destinaci. Projekt je nyní ještě v plenkách, jsme ve fázi navazování partnerství, zpracování
dokumentů a pilování strategie, ale věříme, že již v blízké době budeme moci společně začít
pracovat na prvních záměrech. Region MAS Radbuza je plný přírodních krás a zároveň
oplývá velkým, byť pohnutým historickým bohatstvím. Má velký potenciál v oblasti rodinné
a cykloturistiky a naším cílem je toto vše ukázat i za hranicemi území. Máte-li zájem se na
této činnosti podílet a případně i ovlivnit její směřování, budeme velice rádi, pokud se
k nám připojíte formou bezplatného partnerství. Spolupracovat mohou nejen obce, ale
především zástupci soukromého či neziskového sektoru.

Destinační společnosti fungují napříč celou republikou, a i když se jejich konkrétní
činnosti liší v závislosti na nabídce a situaci v území, jejich cíle jsou zpravidla velmi podobné.
Rozvoj, podpora, propagace. Hlavní pilíře, které stojí za zkvalitňováním úrovně cestovního
ruchu v územích, mají pozitivní dopad i na život v jednotlivých obcích a dalších lokalitách.

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST MAS RADBUZA

Kontakt:
Kamila Opl Hackerová

oplova@mas-radbuza.cz
725 909 836

mailto:oplova@mas-radbuza.cz


ZE ZÁKULISÍ MAS

∙  www.mas-radbuza.cz  12

V kancelářském týmu osmi lidí se zpravidla sejde mnoho
lidských povah, ale především zájmů. Náš kolega Pavel,
kterého baví nejen deskové hry všeho druhu, přišel jednou
s tajemným výrazem, s tím, že bude možná na podzim
potřebovat několik dní volna. Po dlouhém vyzvídání se nám
konečně podařilo z něj vypáčit, že byl vybrán jako jeden ze
zájemců o účast ve vědomostní soutěži AZ Kvíz. S blížícím se
natáčením byl Pavel čím dál tím nervóznější a nutno
podotknout, že naše „už se ti to blíží“ mu na klidu příliš
nepřidalo. Když nastal den D a kolega se sbalil na cestu do
Brna, drželi jsme všichni palce a neustále ho na telefonu
kontrolovali, jak si vede. Z východu Čech však dorazil
s úsměvem od ucha k uchu a i když nám neustále říkal, že to
mohlo být lepší, bylo nám jasné, že „zaválel“. S napětím jsme
očekávali 18. říjen, kdy se vysílal první předtočený díl
a hromadně drželi palce. Přesto, že výsledek nám byl již
předem známý, neslo se naším týmem napětí. Po pět
vysílacích dnů jsme byli přilepeni k obrazovce a společně
tipovali správné odpovědi. Od té doby našemu
pětinásobnému účastníkovi neřekneme jinak, než Pan Pavel.

Všem členům a spolupracovníkům MAS Radbuza přejeme klidné prožití vánočních 

svátků a šťastný vstup do nového roku.

PF2020


