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NA ÚVOD

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě se k vám dostává letošní poslední číslo Zpravodaje MAS. Konec roku

bývá tradičně časem, kdy se rekapituluje předešlé období, a tak se i já

pokusím o krátké ohlédnutí za tím letošním rokem.

Pro MASku byl rok 2021 rokem, ve kterém oslavila své první kulaté –

desetileté výročí. Za tu dobu se MASka dokázala postavit pevně na nohy a

nyní již celkem jistou chůzí kráčí k dalším a dalším výzvám.

A co jsme letos všechno stihli? Stejně jako v předešlých letech jsme vyhlásili

Grantový program a podpořili částkou přibližně 100 tisíc korun lokální

kulturní a společenské akce. Obcím a školám jsme byli i nadále k dispozici v

rámci služby pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokračovali jsme v

realizaci projektů Místních akčních plánů ve vzdělávání pro ORP Stod a

Nýřany a školám nabídli mnoho projektových aktivit. Provozovali jsme i

nadále Venkovský dům Plzeňského kraje a zahájili jsme jeho stěhování do

nových prostor. Zrealizovali jsme (a tentokrát bez finanční podpory z dotace
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od Plzeňského kraje pouze vlastními zdroji) třetí trasu stopovačky MASkou křížem krážem. Uspořádali jsme již

tradiční akci Baroko na Bylinkovém panství Rochlov, při které jsme oslavili výročí založení. Vyhlásili jsme výzvy v

PRV a IROP v rámci realizace SCLLD. Prošli jsme procesem „standardizace“ MASek pro nové programové období a

byla nám schválena Koncepční část strategie. Zahájili jsme přípravné práce na akčních plánech pro jednotlivé

operační programy nového období. Uspořádali jsme druhý ročník mezinárodního Workcampu. Vydali jsme několik

propagačních materiálů, především v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s pracemi na vzniku lokální destinační

společnosti. Vyrobili jsme pro vás stolní a nástěnný kalendář na rok 2022, stolní jste již obdrželi, ten nástěnný k

vám bude distribuován ihned po Novém roce. Na závěr mého výčtu, který jistě není úplný a určitě jsem na něco

zapomněl, mi dovolte představit vám další dílek do mozaiky aktivit MASky, který je zcela novým v té naší desetileté

historii. Vyrobili jsme pro vás deskovou hru! Sledujte náš facebook, v nejbližších dnech zveřejníme podrobnosti

včetně informací k možné objednávce. Věříme, že hru stihneme zájemcům distribuovat ještě jako vánoční dárek.

Dovolte, abych vám závěrem mého slova popřál klidné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší, především pak

pevné zdraví, v roce 2022.
Ing. Václav Kubernát, hlavní manažer MAS Radbuza

https://www.facebook.com/mas.radbuza.3
https://www.mas-radbuza.cz/
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PODZIM V MAPECH ANEB CO JSME STIHLI A CO NE …
Jak jsme avizovali v minulém čísle, školní rok jsme

zahájili projektem „Čtení – nejlepší učení“ a mnoho

z našich škol v území „zahrnuli“ spoustou knih😊.

V návaznosti na tento projekt proběhly dva úvodní

semináře ke čtenářským dílnám s vedoucí pracovní

skupiny Naďou Vlasákovou, která stála u zrodu celého

tohoto projektu. V rámci setkávání pracovních skupin

jsme se sešli s pedagogy v tématech jako je

„Badatelské učení“ s Andreou Tláskalovou ze ZŠ Zbiroh,

s kterou jsme tím navázali na výbornou spolupráci

z Letní školy, dále se zástupci OSPODu Stod i Nýřany

společně s organizacemi MáTa pro rodinu a Člověk

v tísni nad prezentací jejich činností. Podařilo se nám

též uskutečnit dvě setkání pro asistenty pedagoga,

které vedla psycholožka Andrea Štětková ze ZŠ

Dobřany.

O tato setkání je velký zájem, a již nyní máme

stanovené termíny na jarní navazující setkání, které

bude ještě více zaměřeno na kazuistiky a sdílení

zkušeností účastníků.

Též jsme se ještě stihli naživo potkat na setkání ředitelů

a ředitelek základních škol v Heřmanově Huti,

kde se nám dostalo velmi vstřícného přijetí od pana

ředitele Zdeňka Jůzy. Tématem setkání byly změny ve

financování obědů zaměstnanců ve školství a možnosti

jejich řešení. Další setkání pro ředitele příspěvkových

organizací a jejich účetní proběhlo na téma

inventarizace. Též jsme se potkali na seminářích pro

pedagogy i rodiče na téma „Prostor kolem nás“, se

skupinou ředitelů jsme strávili dva víkendové dny

v navazujícím semináři na srpnovou Ředitelskou

akademii s lektorem Michalem Dubcem a úplně

poslední prezenční setkání bylo s tím samým lektorem

na téma „Skupinovou reflexí k potřebám dětí“. Další

seminář jsme již nabídli v on-line verzi a plánované

setkání s účastníky letní školy a seminář na rozvoj

matematické gramotnosti odkládáme na časy

vstřícnější k setkávání.

Zároveň finišujeme přípravu žádostí pro podání

navazujícího projektu MAP III pro SO ORP Stod

i Nýřany, takže nám, prosím, držte palce, abychom byli

úspěšní a mohli nadále pokračovat v aktivitách pro

naše školy a školská zařízení.
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VENKOVSKÝ DŮM

VENKOVSKÝ DŮM SE STĚHUJE NA NÁMĚSTÍ

DÁRKOVÉ BALÍČKY
Lámete si hlavu nad tím, jak letos potěšit své
příbuzné, kolegy, přátele či obchodní partnery? Rádi
bychom vám letos ulehčili od starostí se sháněním
originálních vánočních dárků, a proto přicházíme
s nabídkou dárkových balíčků složených z výrobků
regionálních řemeslníků. Balíčky jsme připravili
v několika velikostech, a to v hodnotách 300, 500,
1.000 a 1.500 Kč.
Objednávku lze jednoduše provést přes
objednávkový formulář:
https://forms.gle/Ajed2H8jngSNFKKj8. O vše ostatní
už se postaráme my.

Venkovský dům Plzeňského kraje čekají s novým rokem velké novinky. Od ledna 2022 bude totiž sídlit na nové
adrese, a to přímo v centru města Plzně na náměstí Republiky. Zákazníci a návštěvníci se budou moci opět těšit na
oblíbené lokální rukodělné výrobky od řemeslníků a producentů napříč Plzeňským krajem. Krásné šité panenky a
srdíčka naplněná voňavou levandulí, zástěry pro malé i velké kuchařky a kuchaře, ručně vyráběné svíčky.
V nabídce dále najdete přírodní mýdla plná nádherných vůní, které vás pomyslně přenesou do rozkvetlých luk. Ze
sadů a zahrad jsou pro vás přichystány výtečné sirupy, marmelády a další pochutiny. Nechybí ani originální kousky
dekorativní i užitkové keramiky, výrobky od šikovných drátenic a dalších zručných řemeslníků z venkovských
regionů Plzeňského kraje. A je toho mnohem více! V obchůdku najdete dárky pro své blízky i drobnosti, kterými
můžete zpříjemnit den sami sobě.
Plánujete výlet po Plzeňském kraji a potřebovali byste tip na zajímavé místo, které stojí za to navštívit? Pak jste u
nás opět správně! Venkovský dům slouží zároveň jako atypické informační centrum. Známe místa, kde si můžete
vyčistit hlavu v nedotčené přírodě, kde se nachází pozapomenuté historické či technické památky, kde navštívit
zajímavý prohlídkový okruh a mnoho dalšího! Inspiraci u nás můžete načerpat i z propagačních materiálů
jednotlivých oblastí a turistických atrakcí.
Těšíme se, že se Venkovský dům Plzeňského kraje stane živým místem, kde vás budeme moci osobně seznámit
s řemeslníky a jejich prací v rámci veřejných akcí a ukázek. Tak brzy na viděnou na nové adrese náměstí Republiky
131/17 v Plzni!

ADVENTNÍ TVOŘENÍ

Přemýšlíte, jak si zpříjemnit adventní čas? Využijete
našeho pozvání a přijďte si do Venkovského domu
Plzeňského kraje v Tržnici DEPO odpočinout při
adventním tvoření. Na místě se na vás bude těšit
floristka s krásnými adventními dekoracemi.
Obdivovat můžete i práci a výrobky košíkáře,
drátenice, šperkařky, či umění řezbářské rodiny Tittlů.
Těšíme se na vás v sobotu 18. prosince v čase 10- 17
hod!

https://forms.gle/Ajed2H8jngSNFKKj8


∙  www.mas-radbuza.cz  

REALIZACE SCLLD

5

REALIZACE SCLLD

Program rozvoje venkova (PRV)

V 6. výzvě PRV bylo všech devět projektů zaregistrováno na SZIF a jejich žadatelé vyrozuměni. Zároveň byly na

MAS předloženy dokumentace ke zrealizovaným výběrovým řízením (VCM), tato povinnost se z devíti projektů

týkala šesti. V této výzvě se sešly dva projekty ze šesti, kde žadatelé svůj úmysl (výběrové řízení) realizovali

v kombinaci malého a velkého cenového marketingu (MCM/VCM). Ve většině případů byla dokumentace

v pořádku, a tak mohla být vzápětí odeslána žadatelem na SZIF. V rámci roční rekapitulace můžeme shrnout, že

dle harmonogramu jsou v 5. výzvě PRV 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.

Dva projekty z této výzvy již byly proplaceny žadatelům.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

V posledních dvou výzvách v tomto programovém období, tj. 12. Výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní

kulturní památky MAS Radbuza (III.) a 13. Výzva MAS Radbuza – IROP – Zkvalitnění infrastruktury pro

bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (IV.) skončila dne 30. 11. 2021 lhůta pro podávání žádostí

o podporu prostřednictvím monitorovacího systému (MS2014+). Do těchto výzev byly podány celkem čtyři

žádosti o podporu, u kterých v současné době probíhá na kanceláři MAS Radbuza kontrola formálních náležitostí

a přijatelnosti. Pro větší přehlednost přidáváme tabulku přijatých projektů a částku alokace k projektům.

12. výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza (III.)

Název projektu CZV

• Obnova fasády bývalého správního úřadu chotěšovského kláštera 1 018 624,83

• Severní ohradní zeď spodní zahrady kláštera 2 938 994,00

Projekty celkem 3 957 618,83

Částka alokace na výzvu 2 938 994,31

13. výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (IV.)

Název projektu CZV

• CHODNÍK PRO PĚŠÍ - ULICE V RYBNÍČKÁCH - PANKRÁCKÁ V OBCI TLUČNÁ 2 307 355,03

• VEJPRNICE, CHODNÍK DO OBCE VEJPRNICE - BRŮDEK 2 663 961,60

Projekty celkem
4 971 316,63

Částka alokace na výzvu
3 803 875,48
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REALIZACE SCLLD
Ti z vás, kdo sledují naše webové stránky, jste jistě
zachytili informaci, že práce na Koncepční části
strategie CLLD pro období 2021-2027 byla zdárně
dokončena a dokument byl ze strany MMR-ORP
SCHVÁLEN. Pro ty, kterým tato informace náhodou
unikla, přidáváme odkaz na dokument pro seznámení
ZDE.
Vzhledem k tomu, že žádost o podporu integrované
strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD) pro programové období 2021–2027 (Výzva)
byla vyhlašována ještě v současném monitorovacím
systému (MS2014+), čeká nás ještě nezbytný „přesun“

schválené koncepční části SCLLD do nového
monitorovacího systému (MS2021+).
V tomto systému budou posléze podávány i
programové rámce akčního plánu SCLLD pro jednotlivé
operační programy, které hodláme naplňovat
prostřednictvím dotčeného dokumentu (strategie
CLLD). V rámci tohoto procesu bude opět vyhlášena
Výzva od řídícího orgánu na předkládání jednotlivých
programových rámců dle požadavku a struktury
jednotlivých OP.

Jak jistě víte z našich sociálních sítí, stala se nám taková

nemilá věc. Jeden ze stojanů, který se zakopal v rámci

třetí etapy naší stopovací hry MASkou křížem krážem,

byl nějakým frustrovaným jedincem zničen. A kdyby

pouze jednou! Čtrnáct dní poté, co jsme infoceduli

opravili, nám ji pravděpodobně ten samý jedinec poničil

znovu. Tudíž jsme si řekli „a dost!“ a rozhodli jsme se

umístit stojan úplně na jiné místo. Kam? To vám

samozřejmě nepovíme, ale vám nic nebrání v tom

(pokud jste to ještě neudělali) zaregistrovat se na

www.stopovacka.cz, vyluštit naše záludné šifry a

navštívit všech 45 zajímavých míst, které naše MASka

ukrývá.

CO NOVÉHO SE STOPAVAČKOU

MASKOU KŘÍŽEM KRÁŽEM

https://www.mas-radbuza.cz/wp-content/uploads/dotace-mas/SCLLD-2021/strategie-sclld-2021-final-%C4%8Distopis-III.pdf
http://www.stopovacka.cz/
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Na začátku školního roku jsme v rámci projektů

MAP připravili soutěž pro výtvarné obory

Základních uměleckých škol na téma „Čtyři

roční období v území MAS inspirováno

Alfonsem Muchou“ s tím ,že vítězná díla budou

použita do reprezentativního nástěnného

kalendáře ve formátu A2 pro rok 2022. Do

soutěže se zapojily základní umělecké školy

z Dobřan, Holýšova a Nýřan. Na kanceláři se

nám sešla opravdu velmi pěkná díla a nebylo

snadné vybírat……nicméně s nejlepším

vědomím a svědomím jsme se toho zhostili,

společně vybrali a aktuálně je kalendář ve

výrobě. Autoři vybraných děl i zapojené školy

budou po zásluze odměněni 😊. Tyto

kalendáře budeme po 1 až 2 kusech se

začátkem nového roku distribuovat do území

členům MAS, školám a obcím.

KALENDÁŘE 2022

7

Z NAŠÍ MAS

Bohužel již podruhé jsme kvůli špatné

epidemiologické situaci byli nuceni zrušit chystané

zimní Slavnosti slunovratu. Přestože jsme pro

návštěvníky měli připravený bohatý program s

vystoupeními ZUŠ, divadelní provedení Živého

Betlému, ohňovou show, jarmark s krásnými

rukodělnými výrobky, nabídkou tradičních teplých

nápojů i chutným občerstvením, byla tato akce s

ohledem na nepříznivý vývoj situace i mnohá

karanténní omezení v jednotlivých souborech

„odpískána“. Přes nepřízeň osudu se nevzdáváme a se

stejným nadšením a hlavně vírou, že to už konečně

vyjde, budeme chystat zimní Slavnosti slunovratu v

příštím roce.

SLAVNOSTI SLUNOVRATU

Pro náš tradiční stolní kalendář jsme využili toho, že území MAS Radbuza aktuálně čítá 52 obcí, tedy stejně jako

rok týdnů. Každá obec dostala možnost se prezentovat na jedné stránce. Od začátku prosince pracujeme na

tom, aby se naše kalendáře dostaly do pracoven obecních a městských úřadů, ředitelen škol i školek a

samozřejmě do rukou našich členů a mohly vám od nového roku zpříjemňovat dny roku 2022.

Z NAŠICH ŘAD

V říjnu letošního roku spatřil světlo světa

malý Albert Opl. Všichni mu, jeho skvělé

mamince Kamile Opl Hackerové i celé

rodině přejeme mnoho zdraví a krásných

dní společného života!
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PODPOŘENO GRANTOVÝM PROGRAMEM

Již tři roky se snažíme lidem nabídnout filmová představení
pod širým nebem v příjemných prostorách křížové zahrady v
klášteře. Letošní ročník byl co do návštěvnosti ten nejslabší.
Přemýšlíme o důvodech, proč tomu asi tak bylo. I když máme
vždy připravenou i mokrou variantu promítání uvnitř budovy
konventu, tak už to zřejmě ztrácí ten původní význam
„letňáků". A, že nám letos počasí opravdu moc nepřálo, je
prostě fakt. Dalším důvodem mohou být i přetrvávající obavy
z možné nákazy Covidem při shromažďování větších skupin o.
Svou roli může mít i výběr filmů. Ne vždy se trefíme divákovi
do žánru. Snažíme se však vybírat zejména české komedie pro
odlehčení. Jestli by zvýšila návštěvnost i lepší propagace, nižší
vstupné a další věci …., i tím se zabýváme.
A jak to tedy letos probíhalo? Prvním filmem byla komedie
Ženská pomsta, na kterou se přišlo podívat 66 diváků.
Následoval velmi oceňovaný film Šarlatán, kdy pro nás bylo
velkým zklamáním pouhých 40 přihlížejících. Nejméně
návštěvníků 26 přišlo na komedií Casting na lásku, kterou
jsme končili první část festivalu. Ani začátek druhé části s
komedií Ubal a zmiz nezaznamenal větší zájem, přišlo 38 lidí.
Solidní návštěvnost, a to i za situace, kdy se z důvodu
špatného počasí promítalo uvnitř, byla komedie Prvok,
Šampon Tečka a Karel, O tohoto filmu jsme dosáhli čísla 91.
Posledním představením pro děti promítaném v předposlední
den prázdnin byl rodinný film Mazel a tajemství lesa. S
ohledem na deštivé počasí se uvnitř hrálo pro 38 sledujících.

LETŇÁK V KLÁŠTEŘE POTŘETÍ
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Protože pronájem filmů není zrovna laciná
záležitost, byl by letošní ročník finančně
ztrátový. Avšak díky finanční pomoci od MAS
Radbuza, kterou jsme obdrželi z Grantového
dotačního programu, je letošní ročník co do
výnosů a nákladů téměř vyrovnaný. Otázkou
však zůstává, jak dál? Máme v našem
projektu pokračovat i nadále? Nebo se najde
někdo, kdo by chtěl pořadatelskou štafetu
převzít? No uvidíme, jestli se tu zase za rok
uvidíme.

Filip Hrubý, Chotěšov

PF 2022

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ



Sotva se po více než stu letech české země

vzpamatovaly z úplného rozvratu za husitských

válek, začala doba válečná ještě krutější a delší.

Okolí Plzně opět trpělo více než místa jiná.

Všechna vojska, která se snažila dobýt toto

strategické město, drancovala celé okolí a kdo se

nezachránil útěkem, byl zpravidla, mnohdy jen pro

zábavu, zabit. Pole ležela ladem, porostlá plevelem,

nic se nepěstovalo, všechno by vojáci stejně

ukradli. Jenom v lesích, které byly ještě rozsáhlé a

těžko prostupné, měli obyvatelé malá skrytá

políčka, na nichž těžko vyrostlo něco pro hladové

přežití.

I ve svých domech, pokud ještě stály, neměli nic,

jenom to nejnutnější na holý život pro několik dní.

Někde si na přístupových místech obyvatelé, ti, co

ještě zbyli, stavěli hlídky, aby je vojáci

nepřekvapili. A bylo lhostejné, z kterého vojska

byli, všichni byli stejně bezohlední a krutí, i když

tvrdili, že osvobozují.

Válka trvala už celé generace, tenkrát byl život

krátký, lidé umírali i na nemoci, které se s odpady

vojska šířily a snadno napadaly oslabené obyvatele.

V roce 1645 táhla vojska generála Wrangela na

Plzeň, vojáci pustošili a vraždili kam vstoupili.

Nikdo netušil, že válka za tři roky skončí, hrůzy se

zdály být nekonečné. Hlídka před Lelovem vojsko

uviděla, a tak těch pár obyvatel stačilo utéct do lesa.

Dál byl v cestě k Plzni Stod. Lelovský rychtář Jan

Kubík se sám rozhodl doběhnout do Stoda s

varováním. Ovšem i vojsko bylo na varování

cvičené a posílalo před hlavním vojem nenápadné

průzkumné hlídky. Jedna z nich rychtáře Kubíka

chytila a bez dlouhého vyšetřování věděla co chtěl

udělat a také hned vynesla soud. Rozsudek byl

přiměřený kruté době. Rychtář Jan Kubík byl uvázán za

nohy ke koni a k smrti usmýkán na poli, kde ho chytili.

∙  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.

Po válce zbylo v městečku Stod jenom 230 obyvatel.

Paměť o statečném činu rychtáře Jana Kubíka z Lelova

však zůstala zachována. A dobrý skutek, což je u nás

neobvyklé, byl následován vděčností. Na místě, kde

mučený rychtář vydechl naposledy, postavili vysoký

kamenný sloup s křížem, jako stálou modlitbu za Jana

Kubíka. I když většina křížků v krajině svůj příběh

ztratila, tento Kubíkův kříž si jej uchoval. Možná i proto.

že ještě po tři staletí na tomto poli, ať bylo oseto čímkoli,

vyrostla záplava krvavých vlčích máků.


