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NA ÚVOD

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

dlouho jsem přemýšlel co do aktuálního úvodníku napsat. Chtěl bych napsat něco

veselého a pozitivního, protože v dnešní době je takových zpráv poskrovnu. Dochází

mi však, že veškeré články v tomto zpravodaji jsou pozitivní samy o sobě, protože

i přes velmi složitý rok nebyla naše činnost zastavena či zpomalena. Je pravda, že

největší dopad to mělo asi na projekty ve školství, kde nebylo možno se scházet,

organizovat semináře apod., ale podařilo se jich zorganizovat alespoň pár distanční

formou. Restrikce měly též velký vliv na chod Venkovského domu Plzeňského kraje

v DEPU 2015 v Plzni, kde, z důvodu nařízení vlády, muselo být několik měsíců

zavřeno.

A teď už k těm opravdu veselým a optimistickým zprávám. Během tohoto roku se

naše řady rozrostly o několik nových přírůstků. O prvním miminku jste se již dočetli ve

zpravodaji minulém, v tomto čísle Vás s radostí informujeme o děťátku druhém.

Gratuluji šťastným maminkám a přeji jim i jejich ratolestem hodně štěstí, zdraví

a především lásky.

∙  www.mas-radbuza.cz  

Další optimistickou zprávou je rozšíření MAS Radbuza o nová území (tudíž i počet obyvatel), která pokrýváme a tím i možnost

čerpat větší finanční prostředky v následujícím období, na které se velmi intenzivně připravujeme.

A protože nechci být moc dlouhý, napadá mě ta hlavní optimistická myšlenka, která snad vykouzlí úsměv u Vás všech, a to, že nás

čekají vánoční svátky. Nenechte si je zkazit žádnými špatnými zprávami a užijte si je tak, jak se mají vánoční svátky prožívat.

V klidu, s radostí, se štěstím, v kruhu rodinném, bez zbytečného shonu. Je jedinečná možnost právě ty letošní svátky pojmout bez

zbytečného shonu a stresu a vrátit se od toho konzumnějšího pojetí Vánoc spíše k té tradiční formě.

Děkuji Vám všem, že jste se i v letošním roce podíleli na chodu MAS, děkuji všem zaměstnancům, že se maximálně snažili o to,

aby v naší MAS běželo vše, jak má, a vše důležité a podstatné se stihlo udělat včas a bez problémů.

Přeji Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2021.

Ing. Jan Bostl, předseda

MAS RADBUZA

MAS RADBUZA

●

●
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https://www.facebook.com/mas.radbuza.3
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GRANTOVÝ PROGRAM

Jsme velice rádi, že i přes složitosti dnešních dní můžeme přinést reportáž z alespoň jedné uskutečněné akce
v uplynulém období, byť se na řádcích psaných rtm. Miroslavem Cingrošem dočtete, že její organizace rozhodně nebyl žádný
med. Tato akce navíc byla tou poslední v harmonogramu schválených žádostí Grantového programu MAS Radbuza 2020,
s dalšími žadateli se proto setkáme opět v roce příštím, doufejme, že o poznání pohodovějším.

GRANTOVÝ PROGRAM 2020
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Vážení příznivci MOBILISACE 1938,

chtěl bych Vás informovat o průběhu té
letošní, která se uskutečnila 26. září
2020.

Projekt MOBILISACE 1938 je
plánován jako dynamická výstava
s historickým námětem, a to vše
v autentickém bojovém prostoru.
Nejprve bude v bývalých kasárnách
v Holýšově slavnostní nástup všech
jednotek. Tedy historické jednotky,
kterou tvoří prapor Stráže obrany státu,
jednotky veřejnosti a jednotky
příslušníků Aktivní zálohy AČR.

Jednotlivé posádky SOS se
následně přepraví na určené pevnostní
objekty a silniční uzávěru. Jedná se
o ŘOP 37 v Holýšově, ŘOP 36
v Kvíčovicích a silniční uzávěru na vrchu
Boušov nad obcí Všekary. Pevnostní
objekty budou vyzbrojeny a vybaveny
jako v roce 1938. Zde vojáci a četníci
praporu SOS vykonávají příslušnou
činnost, jako při zaujetí krytu státní
hranice. Při své činnosti seznamují
účastníky výstavy s exponáty
a událostmi v září 1938. Na silniční
uzávěře na vrchu Boušov bude

instalována replika hraničního sloupu
Republiky Československé a závora přes
fiktivní přístupovou cestu do republiky.
Příslušníci praporu SOS zde vykonávají
kontrolu osob vstupujících do
republiky. Dále dobovou atmosféru
dokreslují pěší hlídky příslušníků SOS,
které se budou mezi jednotlivými
stanovišti přesouvat za pomocí
historických jízdních kol. Na vrchu
Boušov bude ve vojenském stanu
umístěna výstava o historii Klatovských
dragounů.

Tak takový byl plán pro rok 2020.

Ten se ale radikálně změnil.
Situace byla velmi vážná. Kvůli
opatřením proti C-19 jsme museli zrušit
slavnostní nástup a aby toho nebylo
málo, tak silně pršelo a foukal
nepříjemný vítr.

Přes to všechno jsme
zmobilizovali 52 osob, kterým patří můj
obdiv, protože absolvovat byť jen část
výstavního okruhu ve vytrvalém dešti
nebyl jednoduchý úkol. Byla to
opravdová mobilizace veškerých jejich
sil. A to jak psychických, tak fyzických.

Moje poděkování patří i našim
kolegům, kteří vytvořili dokonalou
kulisu mobilizované armády Republiky
Československé v roce 1938.

Plně vybavené pevnostní objekty vz. 37
v Holýšově a vz. 36 v Kvíčovicích
obsadili příslušníci armády a četnictva
RČS, a to z KVH Hraničářský prapor
6 „Sibiřských úderníků“, z.s. Navzdory
počasí předvedli dokonalou ukázku
vyhlášení bojového poplachu.

Na vrchu Boušov nad obcí Všekary
byla umístěna hraniční uzávěra
s hraničním sloupem a vojáci RČS
z Klubu vojenské historie Posádkového
velitelství v Dobřanech, z.s. zde
kontrolovali vstup do opevněného
pásma. Zde byl také umístěn vojenský
stan s výstavou o historii Klatovských
dragounů.

Akce se konala za podpory
Ministerstva obrany ČR, Vojenské
zdravotní pojišťovny ČR a MAS
Radbuza, z.s. Těším se na další ročník
MOBILISACE 1938, na které se, doufám,
sejdeme 25. září 2021.

S pozdravem "My se nebojíme"

rtm. Miroslav Cingroš

VÝSTAVA PROJEKT MOBILISACE 1938



GRATULUJEME
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DVŮR GIGANT ZÁLUŽÍ ZÍSKAL CENU

PATRIA NOSTRA

Touto cestou bychom velice rádi pogratulovali rodině Korcových, kterým byla udělena cena Patria Nostra za jejich péči

a obnovu Dvora Gigant Záluží. Za téměř 28 let usilovné práce se rodině podařilo zrenovovat objekt, který, díky předchozímu

využívání místní JZD, po mnoho let chátral a dalším takovým konáním by byl odsouzen k zániku. Za dobu svého působení ušli

obrovský kus, jak je ostatně vidno na přiložených fotografiích z doby „před“ a „poté“. Letošní ročník, s ohledem na současnou

epidemiologickou situaci, byl, jako naprostá většina společenských akcí, speciální a laureáty tak připravil o slavnostní předávání

cen ve Španělském sálu Pražského hradu.

Barokní Dvůr Gigant je významnou kulturní památkou působící nejen na poli cestovního ruchu, ale především kultury

a obnovy tradic. Místo i jeho okolí spojuje místní občany, kteří sem rádi zavítají na některou z mnoha pořádaných kulturních akcí,

za rybařením k přilehlým rybníkům nebo třeba na tradiční posezení. Dvůr je jedním z dějišť Letního barokního festivalu

Plzeňského kraje, aktivní turisté zde též mohou nalézt jedno ze stanovišť šifrovací hry MASkou křížem krážem.

Na konec ještě jednou: Gratulujeme!

Zdroj fotografií: dvurgigant.cz



VENKOVSKÝ DŮM PK
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VENKOVSKÝ DŮM PLZEŇSKÉHO KRAJE
Jak víte, z důvodu probíhající pandemie viru covid-

19 a souvisejících vládních restrikcí bylo letos velmi
omezené konání kulturních akcí, trhů i jarmarků. Většina
akcí byla zrušena. Po několik měsíců byly uzavřené také
obchody a další provozovny včetně našeho
Venkovského domu v Plzni. Lokální producenti tak přišli
o většinu možností prodeje svých výrobků. Rozhodli
jsme se proto napomoci regionálním řemeslníkům
prodejem jejich výrobků v dárkových balíčcích, které
Vám tímto nabízíme.

Ve Venkovském domě jsme připravili několik
velikostí balíčků v hodnotách 300, 500, 1.000 a 1.500
Kč, které obsahují nejen řemeslné výrobky, ale
i trvanlivé potraviny – vše z produkce drobných
živnostníků z našeho kraje. Tyto balíčky nabízíme našim
partnerům, obcím, podnikatelům, ale i jednotlivým
obyvatelům z našeho území a dalším zájemcům, kteří by
chtěli podpořit místní řemeslníky. Lze je využít nejen
jako vánoční dárky, ale také jako dary jubilantům
v obcích, členům orgánů nebo partnerům. Kompletní
nabídku naleznete v přiloženém letáku, objednávání
probíhá prostřednictvím formuláře na adrese:
https://forms.gle/Ajed2H8jngSNFKKj8. Objednané
balíčky je možné převzít přímo ve Venkovském domě
v Tržnici DEPO2015 v Plzni nebo v kanceláři vybrané
MAS v Plzeňském kraji, případně si objednat dopravu na
Vaši adresu.

KALENDÁŘ MAS 2021

Pro nadcházející rok jsme pro Vás opět připravili stolní
kalendář, tentokrát s podtitulem „MAS (nejen) z výšky“. Jako již
tradičně bude v nejbližších dnech distribuován do území a Vy se
tak můžete těšit na rok s fotografiemi krás MASky pořízených
z ptačí perspektivy. Po letošní krizi nás snad všechny čeká 12
měsíců prožitých s nadhledem.

https://forms.gle/Ajed2H8jngSNFKKj8
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MAP STODSKO A NÝŘANSKO

PODZIMNÍ REKAPITULACE A MAP III

Se začátkem školního roku jsme se, pod stálou hrozbou možných opatření a omezení, snažili stihnout a rozjet co nejvíce

aktivit, které jsme v rámci MAPů měli pro tento školní rok naplánované. Zvládli jsme zahájit další rok projektu „Čtení – nejlepší

učení“ úvodním seminářem, ze kterého si zástupci zapojených škol rovnou odvezli zhruba třicet knih pro každý stupeň své školy.

Stihli jsme ještě také setkání ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol, dále pak rozjet projekt „Dešťovka“ včetně několika

seminářů v zapojených mateřských školách, semináře pro uzavřené kolektivy škol s tématy „Office 365“ a „Supervize“, a pak jsme

se opět dostali do spirály rušení, odkládání, změn termínů plánovaných akcí. Některé aktivity naštěstí mohou probíhat on-line či

přes mailovou komunikaci, a přesně tak proběhla např. setkání Řídicích výborů, jejichž členové schvalovali hlasováním per rollam

aktualizované Strategické rámce a také přípravu projektu MAP III, který by měl navázat v budoucnu na stávající projekt MAP II.

Práce je tedy i v tomto období stále dost, přesto se již nemůžeme dočkat, až zas bude náš realizační tým smět vyrazit do „svých“

území, až se budeme moci znovu setkávat a realizovat všechny akce a aktivity jinak než on-line.

V souvislosti s rozšířením zájmového území MAS Radbuza v uplynulém období jsme začali oslovovat nové potenciální
členy organizace destinačního managementu. V současné době pracujeme na aktualizaci strategického dokumentu
a podnikáme další kroky k možné certifikaci destinační společnosti. Hlavním cílem, mimo soustavnou práci na rozvoji CR
v území, je ozdravení cestovního ruchu, jeho znovunastartování. Všichni podnikatelé v této oblasti dostali velikou ránu, ze které
nebude lehké se vzpamatovat. Prostřednictvím nastavení spolupráce v území bychom chtěli místní aktéry ze všech sfér CR
propojit a pomoci tak jejich vzájemnému spolupůsobení na trhu, který k nám přivede nové návštěvníky.

Pokud máte zájem o spolupráci s Destinační společností Radbuza, neváhejte nás kontaktovat:
Kamila Opl Hackerová

oplova@mas-radbuza.cz
725 909 836

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST RADBUZA

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST

ŠKOLENÍ OFFICE365
Myslím, že mohu mluvit za každého čtenáře, když řeknu, že by nás v životě

nenapadlo, že může nastat taková situace, ve které se nyní všichni nacházíme. Svět se

otočil o 180° a my, pokud jsme nechtěli zcela ustrnout, jsme se museli rychlostí blesku

přizpůsobit bezpečnostním opatřením. Nejde říci, kdo byl postižen méně

a kdo více, ale víme jistě, že uzavření škol s výukovými plány hodně zamávalo. Školy se

velice rychle přeorientovaly na režim distanční výuky. Zpočátku to však z pochopitelných

důvodů mírně vázlo, a tak se mnoho ředitelů rozhodlo tomu jít naproti a zajistilo pro své

pedagogy různá školení v oblasti on-line výuky. V rámci podpory z Místních akčních plánů

jsme pro sborovny škol, které nás oslovily (ZŠ Dobřany a ZŠ Hradec) zprostředkovali

semináře na téma „Office365“ s lektorem Ing. Zdeňkem Jůzou, mimo jiné novým

ředitelem ZŠ a MŠ Heřmanova Huť. Pedagogové obou škol si tak mohli prakticky

vyzkoušet práci s jednotlivými složkami programu, přípravu na on-line výuku, tvorbu

virtuálního prostředí třídy apod.

mailto:oplova@mas-radbuza.cz
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REALIZACE SCLLD, PŘÍPRAVA SCLLD 21+

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás prostřednictvím jedné z hlavních aktualit MAS informovali o podané žádosti
o kontrolu dodržování standardů MAS, která podléhá schválení ze strany MMR. Po termínu, kdy skončil příjem těchto žádostí na
MMR a dotčené MASky z celé republiky splnily povinnost podat žádost o kontrolu standardů, jsme při jednom z informačních
seminářů zjistili, že obec Česká Bříza neprodloužila působnost v zájmovém území MAS Světovina o.p.s. pro nové programové
období. Aby tato obec nezůstala tzv. „bílým místem“ v regionu, rozhodli jsme se vedení obce na základě rozhodnutí VR
dodatečně oslovit, zda by pro programové období 2021 – 2027 neměla zájem stát se součástí zájmového území MAS Radbuza.
Díky souhlasu obce České Bříza, se tak naše zájmové území rozšířilo ještě o další obec. Takto doplněnou žádost jsme podali zpět
na MMR ke kontrole dodržování standardů MAS a budeme doufat v brzké schválení.

S ohledem na to, jak se připravuje nastavení jednotlivých operačních programů pro nové období, kdy v PRV (nově SZP)
bude tzv. přechodové (jeden nebo dva roky), kdy alokace na nové strategie 2021+ bude rozpočítána a vložena do realizace
SCLLD 2014+, připravujeme změnu stávající SCLLD. Ta by spočívala v tom, že obcím (a žadatelům z těchto obcí), které byly ve
stávajícím období bílým místem, umožníme čerpat finanční prostředky z výzev přechodného období PRV (SZP). Výkonná rada
MAS rozhodla takto postupovat, jelikož to členům VR přijde férové vůči novému území. Samozřejmě, že připravovaná změna
stávající SCLLD ještě bude podléhat schválení nejvyšším orgánem MAS.

V 5. výzvě PRV bylo všech sedm projektů zaregistrováno na SZIF a jejich žadatelé vyrozuměni. Zároveň na MAS byly

předloženy dokumentace ke zrealizovaným výběrovým řízením (VCM), tato povinnost se ze sedmi projektů týkala čtyř. Ve

většině případů byla dokumentace v pořádku, a tak mohla být vzápětí odeslána žadatelem na SZIF. Pokud bychom měli

nastínit situaci ve 4. výzvě PRV, tak dle harmonogramu jsou dokládány u jednotlivých projektů Žádosti o platbu, z naší strany

je prováděna jejich kontrola a ze strany SZIF u některých projektů již samotná fyzická kontrola předmětu dotace.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ

PROGRAM (IROP)
V 10. výzvě MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (III.) je stav projektů beze změny; očekáváme

vyrozumění o vydání právního aktu. V 11. výzvě MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu

a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.) je u všech projektů již vydaný právní akt.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)
Tento programový rámec bude řešen v novém programovém období, tj. v období 2021–2027. Bližší informace proto

naleznete v některém z příštích čísel Zpravodaje MAS.

V souvislosti s přípravou strategie na nové období bychom Vás chtěli požádat o vyplnění krátkého dotazníku.

Dotazník MAS Radbuza

Vyplnění Vám nezabere mnoho času a nám velmi pomůže s nastavováním priorit pro nové programové období. Nikoli
kancelář MAS, ale samo území si určuje priority, do kterých má MAS směřovat podporu v následujícím období, máte
možnost být součástí tohoto procesu!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG8OgYFQ4zXkG22DEhj4zDc2VPdssRNjkTpmVOMjiGVE46EA/viewform?usp=pp_url
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SPOLUPRÁCE S PROJEKTEM UDRŽITELNÝ

VENKOV V ČESKO-BAVORSKÉM PŘÍHRANIČÍ

Venkov. V poslední době velice

skloňovaný pojem. I přesto, že mnoho

lidí zamířilo za životem do měst,

dostávají se venkovské oblasti opět do

popředí zájmu. Nejen proto, že se

v hektické době učíme zpomalit, ale

především proto, že se čím dál více

zajímáme o kvalitu a ekologickou zátěž

přes celý svět dovážených potravin.

Chodíme více na farmářské trhy,

hledáme lokální zdroje, snažíme se

zbytečně nezatěžovat životní prostředí.

Jenže ne vždy je snadné ten správný

zdroj najít.

Právě to je jedním z důvodů, proč

již bezmála čtyři roky na tomto poli

působí obecně prospěšná společnost

Úhlava. Ve spolupráci s Úřadem pro

výživu, lesnictví a zemědělství v Chamu

realizuje v rámci Evropské územní

spolupráce projekt s názvem

„Udržitelný venkov v česko-bavorském

příhraničí“. Hlavním cílem projektu je

zaprvé seznámit veřejnost a potenciální

zákazníky s místními producenty

a řemeslníky a za druhé tyto vzájemně

propojit a prostřednictvím této aktivity

rozvíjet potenciál území. Oblast

působnosti projektu se vztahuje

především na Pošumaví a přilehlou

bavorskou stranu, nicméně ve

spolupráci s partnery, mezi něž MAS

Radbuza, stejně jako další MAS

z regionu, patří, se aktivity promítají do

významné části Plzeňského kraje.

Skrz dobrou znalost území

můžeme propojit místní subjekty,

a vytvořit tak akce a aktivity s přesahem

území samotných MASek (jedno až

vícedenních akcí bylo zhruba 30, a to už

není málo). Součástí projektu byla

organizace vzdělávacích akcí pro

řemeslníky, producenty, farmáře

a všechny, kteří mají zájem rozvíjet

nejen své podnikání, ale i své znalosti

v oblasti obchodu, jazyků, ale i v mnoha

kreativních činnostech.

Společným počinem MAS Radbuza

a společnosti Úhlava byly například

loňské Slavnosti letního slunovratu

v chotěšovském klášteře. Dále jsme díky

výše zmíněnému projektu mohli vyslat

žáky některých našich škol na zážitkové

výukové programy na farmy.

Výstupem projektu byly

pravidelně vydávané dvojjazyčné

letáčky s vybranými kulturními či

gastronomickými akcemi na české

i bavorské straně, které nalákaly mnoho

účastníků, k nimž by se tyto informace

pravděpodobně jinou cestou nedostaly.

Katalog producentů ulehčil mnoha

z nás cestu za „svým“ farmářem a díky

tomu přesně víme, kam si zajet pro

med, kozí sýr či to nejkřehčí maso.

Víme, kdo dělá ty nejpevnější koše

a košíky, kdo z bylin ze své přírodní

zahrady vyrábí ta nejvoňavější mýdla

a přivítá nás s otevřenou náručí, aby se

podělil o zážitky ze své cesty za snem.

Víme, kam vyrazit za oceňovanými

marmeládami, čaji na kašel nebo za

rybami tak čerstvými, že ještě ráno

mrskaly ploutví v sádkách. Právě to je

výsledkem práce obecně prospěšné

společnosti Úhlava a projektu

„Udržitelný venkov v česko-bavorském

příhraničí“.



Kláštery ve starých dobách, kdy se
krajem potulovala kdejaká sebranka a kdy
k válce nebylo nikdy daleko, byly i pro celé
okolí útočištěm v nouzi. Proto byly
budovány i trochu jako pevnost, s hradbami
a příkopy. Obrana v nich byla ale více
pasivní, ubránit se proti velkým vojskům
s dobývací technikou a krutostí nebyla
šance.

Takže i klášter v Chotěšově byl brzy po
svém založení v roce 1202 opevněn. Ale
když byl už v roce 1282 bez potíží dobyt
a vypleněn, byly pak hradby zesíleny
a zejména se začala kopat tajná úniková
chodba, aby se alespoň osazenstvo kláštera
a obyvatelé, kteří se sem s tím nejcennějším
uchýlili, zachránili. Vše se vybudovalo
zejména za požehnané vlády císaře a krále
Karla IV., kdy bylo v Čechách i v klášteře
dobře. Klášteru v té době patřilo 30 vesnic
a 3 města.

Užitečnost obranného systému se
osvědčila v následujících letech, kdy naopak
země Koruny české klesly na samý okraj
Evropy. Před husitskými hordami se
chodbou zachránily i sestry, chodba jim
umožnila útěk do Plzně.

Chodba byla tajná, takže kromě
zasvěcenců samozřejmě nikdo nevěděl
odkud a kam vedla. Tedy vědělo se, že až na
Křížový vrch, směrem ke Stodu. Tento
tajemný a posvátný kopec se vlastně tehdy
jmenoval Vrabina a patřil i s malým hradem
od roku 1243 klášteru. Hrádek klášter
nepotřeboval, nechali ho zpustnout, sloužil
jenom jako maskování k východu z chodby.

Snad i za třicetileté války ještě chodba
posloužila, dokonce k úkrytu skrovného
klášterního majetku a zejména
bohoslužebného náčiní. Ale po vestfálském
míru, kdy nastal ohromný rozkvět české
země asi už nebylo chodby zapotřebí. Za
probošta Norberta Kastla, v letech 1666 –
1680, si pod jeho vedením klášterní
hospodářství vedlo skutečně velmi dobře.
Probošt nejenže opravil klášterní areál,
včetně kostela a konventu, kam zavedl

∙  www.mas-radbuza.cz  
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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.

i vodovod, ale rozšířil klášterní dominium koupí panství Přestavlky. Přitom
všem poddaným odpustil všechny dluhy. Je ovšem pravděpodobné, že tajná
chodba už v té době nebyla zapotřebí, ostatně hrádek na vrchu Vrabina už
dávno zmizel.

V roce 1739 byl na vrchu vztyčen velký kříž a místo se stalo
vyhledávaným místem poutním. Při válkách o dědictví rakouské představení
kláštera učinili slib, že bude-li klášter ušetřen, vystaví na vrchu kostel,
zasvěcený Svatému kříži. V letech 1747 – 56 byl kostel vystavěn a stal se
vyhledávaným poutním místem. Cesta k němu pak byla doprovozena
sochami dvanácti andělů. Při reformách Josefa II. byl přes protesty obyvatel
spolu se zrušením kláštera zbořen. V letech 1859 – 62 byl kostel spolu
s křížovou cestou a poutním hostincem znovu postaven. Osudu místa
nejnovější doba nebyla moc příznivá, dnes už se snad zase poutní vrch
oceňuje a zachraňuje. Tajná chodba do kláštera v Chotěšově ale zatím přes
všechny stavební činnosti v klášteře i na Křížovém vrchu tajnou zůstala.



MAS INOFRMUJE
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Jak se pomalu mění osazenstvo
kanceláře, tak nám mimo její zdi přibývají
nové potenciální posily v podobě zatím
maličkých pomocnic. Stejně jako
v předchozím čísle Zpravodaje je proto naší
velice milou povinností pogratulovat
k prvorozené dceři Terezce, která se narodila
do rodiny Brychtových. Rodičům i holčičce
přejeme všichni mnoho zdraví
a štěstí.

ZE ZÁKULISÍ MAS

Pro děti, ale i rodiče, pro něž už to bývá v poslední době občas „na

budku“, vznikl soubor jednoduchých stopovacích her Drak Koroňák. Hra

vznikla ve spolupráci Plzeňské krajské rady dětí a mládeže a místních

spolků, jejichž činnost byla z důvodu vládních nařízení pozastavena. Děti

tak budou moci projít na 8 okruhů na území Plzeňského kraje při honbě

za Drakem Koroňákem. Plnění roztodivných úkolů dovede malé účastníky

nenásilnou formou za poznáním krás a zajímavostí na území svého

bydliště.

https://drakkoronak.cz/

