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NA ÚVOD

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

s příchodem podzimního období se Vám dostává do rukou aktuální číslo 

zpravodaje, v jehož úvodních řádcích bych Vás jím chtěl provést a současně 

nastínit, co se od minulého událo a podařilo v MAS Radbuza. Než se 

dostaneme k samotným aktivitám na MAS, věřím, že jste strávili léto nabité 

příjemnými okamžiky či zážitky, který jste nemohli uskutečnit po dobu 

pandemického stavu. Pro mě byl tímto zážitkem pobyt v Karlových Varech 

po dobu konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kdy tento 

55. ročník byl pro mě jako filmového příznivce premiérou.

Od zážitků však zpět ke slibovaným aktivitám na MAS. Během měsíce

července probíhala v kanceláři MAS administrativní kontrola projektů

podaných do 6. Výzvy PRV, v měsíci srpnu proběhlo věcné hodnocení

v rámci Výběrové komise a konečné slovo měla Výkonná ráda, která

všechny projekty doporučila k financování. Více o tomto tématu v článku

Realizace SCLLD.
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Byla dokončena práce na Koncepční části strategie CLLD pro období 2021-2027 a v řádném termínu stanoveném

Výzvou MMR podána. Ke dni 27.8.2021 byla MAS Radbuza mezi 145 z 180 podaných žádostí MAS, kterým byla tato

povinnost uložena, pokud chtějí v novém programovém období realizovat a vyhlašovat výzvy v jednotlivých

operačních programech.

A co si pro Vás připravili kolegové na MAP? Mohu říct, že pokud byste zavítali na kancelář MAS v měsíci srpnu,

mohl by si někdo stejně jako v mém případě připadat, jako by se ocitl v knihkupectví. Knížek se sešlo opravdu velké

množství, ty jsou určeny do škol v rámci již pátého ročníku projektu „Čtení – nejlepší učení“.

Naše MASka se zároveň po dlouhé době měla možnost zúčastnit tradičního setkání zástupců jednotlivých Místních

akčních skupin a dalších zástupců venkova – Konference LEADERfest 2021 v Kutné Hoře. Toto setkání je místem

sloužícím k výměně zkušeností i představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. I naše MAS v rámci

tohoto setkání měla možnost přítomné seznámit se svými aktivitami a prezentovat jeden ze svých prázdninových

projektů.

Mgr. Lukáš Reimann, manažer programových rámců

https://www.facebook.com/mas.radbuza.3
https://www.mas-radbuza.cz/
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VALNÁ HROMADA

Těsně před koncem letních prázdni uspořádala MAS

Radbuza pro členy Valné hromady výjezdní zasedání.

Vydali jsme se kousek za hranice zájmového území,

a to do malebných Plas. Hlavním tématem

k projednávání byla Koncepční část SCLLD, kterou

Valná hromada odsouhlasila a doporučila k podání.

Po skončení formální části jednání nastal čas na

společenské aktivity. Zájmové území MAS a s ním i

členská základna Valné hromady se sice významně

rozšířily už v minulém roce, vzhledem

k epidemiologickým opatřením se však členové

osobně mohli seznámit až nyní. Společné posezení

v Knížecím pivovaru v Plasích k tomuto bylo jako

stvořené. Po přenocování jsme pokračovali

v poznávání a vzdělávání se prohlídkou plaského

kláštera a návštěvou Centra stavitelského dědictví.

Všem členům děkujeme za jejich účast a přispění

k příjemně strávenému času.

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
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LEADERFEST

Ve dnech 21. až 23. září se v Kutné Hoře uskutečnil již 11. ročník festivalu úspěchů metody LEADER – LEADERfest

2020/21. Jak již z názvu akce vyplývá, v loňském roce se kvůli vládním opatřením spojeným s pandemií covid-19

nemohl uskutečnit. První den setkání byl ve znamení seminářů jednotlivých Řídicích orgánů k nastavování

operačních programů pro nové programové období. Kromě těchto seminářů je významným prvkem setkání i

neformální výměna názorů a poznávání nových kolegů z ostatních MAS z celé republiky i ze zahraničí v rámci

doprovodných aktivit programu. Stejně jako na předchozím LEADERfestu v Žatci 2019, byla naše MAS jednou

z těch, které prezentovaly příklady dobré praxe v rámci workshopů ve druhém dni konání akce. Tentokrát jsme

byli požádáni, zda bychom odprezentovali naše zkušenosti s pořádáním mezinárodních workcampů. O tom

letošním přinášíme samostatný článek v jiné části tohoto Zpravodaje. Téma pořádání zahraničních workcampů

bylo pro účastníky workshopu velmi inspirativní a většina dotazů po prezentacích od všech prezentujících

směřovala právě k našemu tématu. Doufáme, že jsme tak některé MASky inspirovali k tomu, aby se do pořádání

mezinárodních workcampů zapojily. Poslední den setkání byl jako tradičně věnován exkurzím, při kterých se

prezentovaly inspirativní projekty podpořené v končícím programovém období přes výzvy středočeských MASek.

Malou ochutnávku fotografií z akce přinášíme v našem Zpravodaji.

LEADERFEST 2021



∙  www.mas-radbuza.cz  4

LEADERFEST
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ŘEDITELSKÁ AKADEMIE A LETNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY

Prázdninové měsíce bývají v rámci MAPáckých

projektů klidnějším obdobím roku, kdy se věnujeme

hlavně přípravám na nový školní rok, nicméně letos to

„klidnější období“ tak úplně klidné nebylo. Připravovali

jsme na srpen dva týdenní vzdělávací pobyty pro

pedagogy z našeho území, a následně s nimi strávili

dva velmi intenzivní týdny. Prvním byla „Ředitelská

akademie“ určená pro vedení škol. Ředitelů, ředitelek a

jejich zástupců se sešlo celkem patnáct a celý týden je

lektorsky vedl Mgr. Michal Dubec. Na programu byla

témata jako komunikace s kolegy, s dětmi, s rodiči,

rozdíly mezi vedením a řízením lidí a mnoho dalšího,

praktického a využitelného v denní školní realitě. Tento

týden jsme prožili ve „Dvoře Krasíkov“, kde se o nás

vzorně starali po všech stránkách, stejně tak jako další

týden, kdy jsme s celkem třiceti pěti učiteli a učitelkami

ze základních a mateřských škol vyrazili do Úborska u

Janovic do penzionu „U Jandů“. I zde byl servis a

zázemí výborné, což krásně podpořilo atmosféru akce.

Při tomto množství účastníků bylo již nutné dělit se na

semináře do dvou skupin, nicméně stále zbývalo dost

času pro společné sdílení celé skupiny. V rámci pobytu

měli účastníci možnost zakusit seminář s Michalem

Dubcem na téma Komunikace s problematickými

rodiči, s Kamilou Bobysudovou na téma Kultura

osobního projevu, s Andreou Tláskalovou prožili „Učení

venku“ a s Petrem Šmídem prošli základy Nástrah

virtuálního světa. Po dva večery byly připraveny ještě

pohybové aktivity a celý týden zakončila přednáška

psycholožky Andrey Štětkové na téma Jaké se nám vrátí

děti po období lockdownů.

Chystáme vše, co jsme dělat nemohli v zimních a jarních měsících, a doufáme, že stihneme „dohnat“ co nejvíce

z plánovaných věcí. Právě jsme rozjeli pátý ročník projektu „Čtení – nejlepší učení“, kdy od nás školy opět dostanou

sady knih pro realizaci čtenářských dílen, chystáme pracovní skupiny a semináře pro pedagogy mateřských škol

zaměřené na čtenářskou a matematickou pregramotnost, seminář pro účetní a ekonomy škol s tématem

inventarizace, webinář pro rodiče s tématem nástrah virtuálního světa či další oblíbené semináře na měkké

dovednosti. Připravujeme též setkání pro asistenty pedagoga, setkání ředitelek mateřských škol opět s přesahem

do dalšího území (navštívíme před třemi roky postavenou mateřskou školu ve Stříbře) a setkání ředitelů základních

uměleckých škol nad možnostmi další spolupráce.

CO CHYSTÁME NA PODZIM

V pozvánce na akci bylo s nadsázkou uvedeno, že pátek
zakončíme obědem a slzou v oku, než se rozjedeme
domů a již naprosto bez nadsázky lze říct, že mnohé
oko se skutečně zalesklo. Přidanou hodnotou těchto
akcí je mimo získané znalosti a dovednosti i velké
vzájemné sdílení zkušeností, dojmů, postřehů,
společných prožitků a navazování kolegiálních i
mnohdy přátelských kontaktů napříč územími, což je
přesně to, co velmi rádi přes naše projekty podpoříme.
Na obou akcích jsme spolupracovali s MAS Aktivios,
čímž se územní dosah ještě mnohonásobně zvětšuje.
S oběma skupinami připravujeme na listopad
dvoudenní setkání zaměřené na sdílení zkušeností
s využitím získaných dovedností v praxi.
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PODPOŘENO GRANTOVÝM PROGRAMEM

Tento rok jsme mohli s podporou MAS Radbuzy

pořádat podzimní dýňový program pro rodiny s dětmi.

V rámci naší dýňové podzimní party jsme měli

připravené dýně na dlabání a vykrajování a další

doprovodný program. Rodiče si s dětmi mohli vyrobit

krmítko pro ptáčky či si vyrobit vlastní dýňovou

modelínu. Pro zpestření jsme také měli připravené

stanoviště, kde si děti mohly nechat namalovat

obličeje. Některé děti na akci přišly v maskách, což

bylo velmi milým překvapením a obohacením celé

akce. Pro rodiče byly na ochutnání připravené různé

dýňové pokrmy. Jak je již na každoroční dýňové party,

kterou jako YMCA pořádáme, zvykem, měli jsme

připravenou v kotlíku nad ohněm dýňovou polévku.

Účastníci pak přinesli další dýňové speciality. Pro

zájemce bylo k dispozici další stanoviště s ohněm na

opékání buřtů. Během dýňové party také děti mohly

absolvovat již tradiční dýňový příběh. Pro dětské

účastníky byly v rámci naší akce připravené i odměny

na památku. Kromě jiného každé dítě dostalo v

podvečerních hodinách náramek z chemického světla,

a tak nejenže děti domů odcházely s rozzářenou dýní,

ale také se svítícím náramkem.

DÝŇOVÁ PODZIMNÍ PARTY V TLUČNÉ
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WORKCAMP 2021

Letos jsme v rámci prázdninových aktivit od 20. srpna do 6. září pořádali druhý ročník mezinárodního

workcampu. Stejně jako v případě prvního ročníku jsme akci uskutečnili ve spolupráci s obcí Kozolupy, kde

zahraniční dobrovolníci pomáhali s pracemi na obecním majetku. Letos se zaměřili na opravy mobiliáře místní

zahrady v mateřské škole, úklidové práce v kostele a zahradní práce v obecním sadu. Oproti prvnímu ročníku bylo

letos účastníků méně, což bylo způsobeno stále ještě komplikovanými podmínkami pro cestování osob mezi

jednotlivými zeměmi. K nám se tak sjelo celkem 6 mladých nadšenců ze Španělska, Belgie, Ukrajiny a České

republiky, kterou zastupovala vedoucí workcampu Veronika. Výhodou takto malé skupiny byla její celkem silná

kompaktnost a mohlo se tak s dobrovolníky absolvovat i několik doprovodných aktivit. Zároveň (i s ohledem na

již předchozí ročník, kdy jsme přivítali cca 15 dobrovolníků z celého světa od Mexika až po Hong Kong) byli letošní

dobrovolníci daleko rychleji a aktivněji přijati místní komunitou a velmi rychle s místními splynuli v rámci svých

volnočasových aktivit. Stihli i spoustu výletů za poznáním, např. výlet do Prahy, do Plzně s návštěvou pivovaru a

fotbalového utkání Viktorie Plzeň, exkurzi v Chotěšovském klášteře, koupání v Hracholuské přehradě a spoustu

dalšího. S místní komunitou absolvovali již tradiční nohejbalový turnaj a součástí jejich pobytu byl i gastro večer

s představením jejich národních pokrmů, které sami připravili pro zástupce MAS a obce.

WORKCAMP 2021

Všechny rodiny si odpoledne moc užily a my jsme moc

rádi, že jsme právě s podporou MAS Radbuzy mohli

uspořádat tak příjemné odpoledne, o kterém se ještě

nějakou chvíli bude v Tlučné povídat.

Za reportáž děkujeme paní Věře Burianové (YMCA

Tlučná).
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WORKCAMP

Workcamp jsme pořádali ve spolupráci s organizací INEX – SDA, která komunikuje s dalšími dobrovolnickými

organizacemi po celém světě. A jelikož byl náš workcamp organizací INEX – SDA i účastníky velmi pozitivně

hodnocen, byli jsme požádáni, abychom jej prezentovali jako příklad dobré praxe na každoročním setkání

organizátorů workcampů letos v listopadu v Praze. Děkujeme obci Kozolupy za částečnou participaci na

finančních nákladech akce, poskytnutí zázemí pro dobrovolníky a bezproblémovou koordinaci s naší MASkou.
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REALIZACE SCLLD
A co se během letního období dělo na MAS v rámci
SCLLD? Kromě dopřávání si odpočinku při dovolených
pro nás byla stěžejní práce na dokončení Koncepční
části strategie pro programové období 2021-2027. Na
začátku měsíce srpna jsme na našich webových
stránkách zveřejnili předfinální verzi tohoto
dokumentu k veřejnému připomínkování. Po
zapracování připomínek byla finální verze Koncepční

části SCLLD 2021-2027 schválena na jednání Valné
hromady MAS Radbuza. Tímto „posvěcením“
nejvyšším orgánem MAS nám už nic nebránilo,
abychom mohli ve stanoveném termínu tento
dokument předložit ke schválení řídicímu orgánu
(MMR). Koncepční část strategie CLLD pro období
2021-2027 byla v monitorovacím systému podána dne
26.8.2021.

Program rozvoje venkova (PRV)

U devíti projektů podaných do 6. výzvy PRV bylo provedeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

Všechny projekty splnily předepsaná kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a byly předány Výběrové

komisi, která provedla věcné hodnocení. Všechny projekty získaly alespoň minimální potřebný počet bodů.

Výkonná rada následně schválila výběr všech podaných projektů, které doporučila k financování a současně

rozhodla, že na základě doporučení Výběrové komise bude přesunuta nevyčerpaná alokace zbylých fichí v této

Výzvě do fiche 3.12. Tento krok Výkonné rady byl nezbytný proto, aby poslední dva projekty ve fichi 3.12, na

které se již nedostávala alokace v rámci této fiche, mohly být vybrány taktéž k podpoře. Doporučené projekty

byly následně žadatelům o dotaci předány zpět. Žadatelé je pak do stanovené doby předávali k administrativní

kontrole na SZIF. Ti, kteří projdou administrativní kontrolou, se budou moci pustit do výběrových řízení, jejichž

dokumentaci budou již brzy předávat ke kontrole nejprve na MAS a následně i na SZIF.

Výzva MAS Radbuza č. 6 PRV

Název projektu Fiche Výdaje, ze kterých je stanovena dotace

• Rozvoj nezemědělské činnosti 3.3 3 400 000 Kč

• Pořízení pásové pily 3.3 485 000 Kč

• Rekonstrukce lesní cesty Siňora 3.4 2 222 223 Kč

• Zvýšení atraktivity lesoparku Martinská stěna - nerezová skluzavka 3.9 500 000 Kč

• Rekonstrukce kuchyně a koupelny pro navýšení kapacity dětí v MŠ Kvíčovice 3.12 368 000 Kč

• Zlepšení prostředí v ZŠ a MŠ Vejprnice 3.12 1 500 000 Kč

• Modernizace školní jídelny a pořízení naučných prvků pro ZŠ Dobřany 3.12 1 500 000 Kč

• Dobřany - oprava Zvonice - kostel sv. Mikuláše 3.12 1 500 000 Kč

• Obnova 1. místnosti 2. NP SV nároží východního křídla zámku Čečovice – 1. etapa 3.12 500 000 Kč
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REALIZACE SCLLD

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Naše dvě avizované výzvy se aktuálně nachází ve stádiu přípravy na vyhlášení, a to konkrétně 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.). V tabulce níže uvádíme přesné

částky pro jednotlivá opatření. Díky úspoře v jednom z podpořených projektů v předchozí (11.) výzvě bylo

možné navýšit alokaci pro opatření 1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení

bezpečnosti dopravy oproti původně předpokládané (a v minulém čísle zpravodaje avizované) výši. Uváděné

alokace pro opatření jsou již neměnné a ze strany řídícího orgánu schválené. Pokud vše dopadne dle našeho

plánu, budou obě dvě výzvy vyhlášené v termínu 15.10.2021 – 30.11.2021 a o této skutečnosti budeme

informovat prostřednictvím webových stránek.

IROP

OPATŘENÍ ALOKACE

1.4 Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy 3 803 875,48,- Kč

1.1 Péče o národní kulturní památky MAS Radbuza 2 938 994,31,- Kč

S příchodem podzimu pro vás ve Venkovském domě chystáme

zajímavé akce, při kterých se budete moci setkat s výrobci a

řemeslníky Plzeňského kraje. Již v září jsme do našeho

obchůdku v Tržnici DEPO pozvali zručnou drátenici Lenku

Laiblovou, která měla pro návštěvníky připravený zajímavý

workshop. V následujících měsících se můžete těšit na další

dílničky, odkud si budete moct odnést nejen vlastní výrobek, ale

také krásný zážitek z tvorby. Kromě nás na podzim čeká několik

výjezdních prezentací konceptu a fungování Venkovského

domu, například v rámci česko-slovenského setkání místních

akčních skupin. Stále jsme tu ale pro vás, vždy úterý a čtvrtek v

čase 14:00 – 18:00 a v sobotu 10:00 – 15:00. Děkujeme za vaši

přízeň a těšíme se na viděnou!
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NAŠE AKCE

V červenci proběhnul v areálu krásného zámku v Rochlově již tradiční festival pořádaný MAS Radbuza a

Bylinkovým panstvím Rochlov. Stejně jako v minulých letech si návštěvníci mohli užít atmosféru zámeckého parku

doplněnou o přednášky, hudební a divadelní vystoupení, stánky s nabídkou piv z lokálních minipivovarů či trh s

rukodělnými výrobky. Celá akce byla po setmění završena dechberoucím barokním ohňostrojem.

V letošním roce byl festival navíc spojen s oslavami 10 let založení MAS Radbuza. Proto jsme využili příležitosti a

pozvali členy, partnery a přátele naší MAS, aby si námi na Rochlově tenhle významný milník připomněli. Ještě

jednou děkujeme všem za účast, Plzeňskému kraji za finanční podporu a již nyní se těšíme na další ročník v létě

2022!

BAROKO NA BYLINKOVÉM PANSTVÍ ROCHLOV
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POZVÁNKA

Sice teprve před několika málo dny skončilo léto, my jsme však již v plném proudu příprav na další zajímavou

akci, kterou pro vás chystáme na adventní čas. A tak si pro jistotu již nyní poznamenejte do svých diářů, že

v sobotu 11. prosince se můžete těšit na Slavnosti slunovratu v Chotěšovském klášteře. Čeká vás bohatý program

v podobě vystoupení ZUŠ, komentované prohlídky areálu kláštera, vánoční jarmark se zbožím od zručných

řemeslníků a v neposlední řadě lákavá, a především chutná nabídka občerstvení včetně tradičních zimních

teplých nápojů. Podrobný program zatím dolaďujeme, sledujte naše stránky, kde se ve správný čas dozvíte víc.

Těšíme se na viděnou!

SLAVNOSTI SLUNOVRATU V CHOTĚŠOVĚ



Hradiště, Hradec a od nich odvozené

názvy jsou v Čechách četná pojmenování

měst i obcí. Mezi ostatními má samostatné

postavení Hradec, pro odlišení nazvaný „u

Stoda“, dnes malá obec, ale prastarého

původu. Nejstarší zachovalá písemná zmínka

je už z roku 1186, to patřil klášteru v

Kladrubech. V roce 1354 už je připomínán

kostel, zasvěcený sv. Vojtěchovi. Celé zdejší

území v průběhu let patřilo klášteru, tu

kladrubskému, tu chotěšovskému, či

plaskému. A Chotěšov, jako ženská odnož

premonstrátů v Teplé měl také dost

„pohyblivý“ majetek. Do tohoto ženského

kláštera i kněze a probošta osazoval svými

členy klášter v Teplé. Probošt u premonstrátů

měl především funkci hospodáře, v klášteře

ženském byl i knězem, zpovědníkem.

Vydržoval malou, samozřejmě nákladnou,

armádu. Ale vyplatila se. Nejenže ochránil

průběžně v oněch nejistých dobách od

potulných banditů oba kláštery, ale zachránil

celý kraj od vyplundrování.

Hranice českého státu nebyly ještě příliš

zabezpečeny. A v sousedních Bavořích si

uspořádal armádičku Ruprecht Falcký, aby

měl jako proticísař ke svým nárokům pádné

argumenty. Armáda si přilepšovala loupením

po kraji, samozřejmě, že vojáci byli k této

činnosti směřováni raději mimo vlastní

území. Sužovali celé území od hranic až k

Plzni. To už i tehdy dosáhlo okraje

snesitelnosti, takže v roce 1406 požádal král

Václav IV. o vyřešení problému probošta

Sulka. Byl to kněz, zbožný muž, ale zároveň

tvrdý chlap, přísný hospodář a vynikající stratég.

Žádná svíčková bába, což si o něm s pohrdáním

myslel velitel bavorských nájezdníků, který se

dozvěděl, kdo proti němu stojí.

∙  www.mas-radbuza.cz  

LEGENDY Z ÚZEMÍ

BITVA U HRADCE
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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.

Sulkovi se podařilo shromáždit na 7 000 zbrojnošů a množství vozů.

Nedostatek jejich výcviku nahradil svou chytrou strategií. Schoval svůj

houfec v lese za Hradcem a když Bavoři po vyplenění Hradce táhli

bezstarostně dál, prudkým výpadem je zaskočil a na hlavu porazil.

Velitel Bavorů byl zraněn. Ale zůstal na živu, ve strachu se spasil

útěkem. Jako voják dvakrát k smrti zahanben – vlastní zbabělostí,

poražen knězem. Bezcitný lump, který zabil desítky lidí bez mrknutí

oka, tuhle pohanu neunesl. Šílený hanbou a vztekem, bez rozmyslu

bloudil krajem. Nakonec zapadl do pobřežních bažin rozvodněné

Radbuzy. Tady pomalu, pomaloučku, jako by si ho smrt vychutnávala,

vtažen do hlubiny zahynul.

Za své podlé zločiny a zbabělost však jeho duše nenalezla klidu. S

nelidským kvílením po staletí bloudil kolem řeky. Po vybudování

břehové navigace ho ale už nikdo u řeky Radbuzy neslyšel.

Probošt Sulek se vrátil ke svému poslání, byl dobrým knězem i 

hospodářem. Jeho válečná epizoda je mu přičtena k dobru. Vždyť i 

Kristus vypráskal handlíře z chrámu.  I za to, že zachránil kraj, si probošt 

vysloužil úctu a vděčnost obyvatel. Dodnes nese jeho jméno vesnice 

Sulkov, dnes už na okraji města Plzně.


