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Slovo úvodem

Zájmové území MAS
Radbuza se rozšířilo

Vážení čtenáři,
dostává se k Vám první letošní číslo Zpravodaje
MAS Radbuza, které přináší informace o
projektech, jež proběhly v loňském roce, ale také
např. o letošním grantovém dotačním programu,
který naše MAS opět vyhlašuje.
A co nás v letošním roce čeká?
Většina obcí, hasičů, myslivců, sportovců, rybářů a
jiných občanských sdružení a spolků, ale i
podnikatelů má akce na tento rok již naplánovány.
Na našem území proběhnou akce ve spolupráci s
Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015,
některé obce oslaví 900. výročí vzniku, proběhnou
akce s dlouhou tradicí, ale také akce nové.
MAS Radbuza, z.s. by ráda tyto aktivity podpořila a
stála u zrodu nových. V současné době jsme
vypsali grantový dotační program, v němž můžete
žádat o finanční podporu ve výši 5 – 15 tis. Kč na
jeden projekt. Finanční prostředky na krytí tohoto
programu získáváme od sponzorů, za což jim velmi
děkujeme.
Větší podpora aktivit v území je spojena
s otevřením možnosti čerpání finančních
prostředků z Evropské unie pro programové období
2014 – 2020, které by se pro venkov měly
rozdělovat také skrze místní akční skupiny.
Závěrem přeji nám všem, abychom se mohli
navzájem potkávat na pěkných akcích, které jsou
na našem území pořádány, a mnoho dobrých
nápadů a síly pro všechny, kdo se starají o jejich
zdárný průběh.
Ing. Iva Fictumová
Předsedkyně MAS Radbuza, z.s.

Se změnou vedení obce Myslinka při komunálních
volbách na podzim roku 2014 došlo i ke změně
přístupu této obce k MAS Radbuza a obec
Myslinka schválila zařazení své obce do
zájmového území MAS Radbuza. Rozšíření
zájmového území schválila rovněž MAS Radbuza
na jednání Valné hromady.
Tímto krokem došlo k definitivnímu vymezení
zájmového území MAS Radbuza pro programové
období 2014 - 2020, neboť obec Myslinka byla
posledním pomyslným bílým místem na mapě.

Zájmové území MAS Radbuza k 31.12.2014

GDP MAS Radbuza 2015
Stejně jako v předchozích letech vyhlašuje i letos MAS Radbuza Grantový dotační program na podporu
pořádání drobných kulturních akcí v území MAS. Projekty lze podávat od začátku letošního roku, a to
výhradně poštou na adresu MAS Radbuza (nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany) s viditelným označením
„GRANTOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM 2015“ na obálce a pouze na formuláři k tomu určeném, který je
zveřejněn na webových stránkách MAS.
Pro letošní rok, je alokovaná částka opět 50 tisíc korun, žádat lze o částku minimálně 5, maximálně 15 tisíc,
nejvýše však 80% z celkových nákladů akce.

Mezní termín pro podávání žádostí je stanoven na 31.3.2015.
V případě dotazů volejte na telefonní číslo 725 830 833, nebo pište na e-mailovou adresu info@masradbuza.cz. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách http://www.mas-radbuza.cz/dotacemas/grantovy-dotacni-program/.
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Z jednání Valné hromady MAS Radbuza
Při veřejné volbě do Výběrové komise byli zvoleni za
členy Ing. Jaroslava Konvalinková, Ing. Michaela
Opltová, Bc. Marek Sýkora, Jiří Valenčat, Ing. Jan
Nevečeřal.
VH následně schválila plán činností a rozpočet na rok
2015, pravidla a vyhlášení GDP, prodloužení čerpání
úvěru u ČS, a.s. a rozšíření zájmového území o obec
Myslinka.

Jednání VH MAS Radbuza se uskutečnilo na konci
minulého roku, 25.11.2014. Toto jednání bylo
významné hned z několika důvodů. MAS Radbuza
zahájila
schválením
nových
stanov
oficiální
transformaci na spolek a došlo k volbě všech
povinných orgánů již dle nových stanov.
V průběhu jednání se nejprve diskutovala záležitost
stanovení počtu zájmových skupin. Definitivní
rozhodnutí na jednání VH nepadlo, byla k tomuto
pověřena nová Výkonná rada (pozn. VR později určila
počet skupin na 6). Následně proběhlo (za přítomnosti
právníka) připomínkování a schválení nových stanov.
Po tomto bodu došlo ke schválení nové verze
Jednacího řádu a Volebního řádu VH.
Při tajné volbě do Výkonné rady, která se nově
rozrostla na 7 členů, neobhájila svoji pozici stávající
předsedkyně Ing. Kubernátová. Výkonná rada byla
zvolena v následujícím složení: Ing. Iva Fictumová,
Bc. Filip Hrubý, Ing. Jan Bostl, Mgr. Bohumil Koča,
Ivana Simbartlová, Ivan Korec a MVDr. František
Sikyta.
Následně proběhla volba Dozorčí rady, z navržených
kandidátů nakonec největší podporu získali (opět
tajnou volbou) Antonín Kolář, Ing. Andrea
Kubernátová , Luděk Rosenberger.

Z jednání VH MAS Radbuza

Na co si dát pozor při realizaci GDP MAS Radbuza
Na jiném místě zpravodaje informujeme o vyhlášení Grantového dotačního programu MAS Radbuza. V tomto
článku bychom vás chtěli upozornit na nejčastější chyby, kterých se žadatelé dopouštějí při podávání žádosti
nebo následně při podávání závěrečné zprávy a vyúčtování.
Chyby, kterých je třeba se vyvarovat při podávání žádosti:
-neuvedení nápisu „Grantový dotační program 2015“ na obálce zaslané na kancelář MAS,
-nedoložení všech příloh k žádosti,
-nedostatečné popsání projektu především ve vztahu k hodnotícím kritériím,
-neuvedení detailního položkového rozpočtu,
-nesplnění základních podmínek GDP (nedodržení minimální či maximální výše požadované částky,
realizování akce mimo území MAS Radbuza apod.),
V průběhu realizace:
-nepořízení fotodokumentace z akce,
-neuvádění MAS jako podporovatele akce na propagačních materiálech k akci,
Při vyúčtování:
-nedoložení kopií všech dokladů souvisejících s realizací akce,
-nedoložení dokladů o provedených platbách souvisejících s projektem,
-neuvádění všech příjmů a výdajů v přehledové tabulce.
Pokud si nebudete jistí v jakékoli fázi realizace GDP MAS Radbuza (s žádostí, při realizaci projektu, s
vyúčtováním), neváhejte se obrátit na kancelář MAS, kde vám rádi poradíme. Vyhnete se tak zbytečným
komplikacím při realizaci projektu a neohrozíte čerpání získané dotace.

Publikace Baroko v krajině – kde ji lze získat
V rámci edice šesti publikací vydala MAS Radbuza v loňském roce publikaci Baroko v krajině aneb příběhy
známé i neznámé. Tuto publikaci lze zakoupit za 100 Kč za výtisk. V současné době je k dostání v kanceláři
MAS Radbuza, Informačním centru v Dobřanech a ve Stodě. Do budoucna zvažujeme i další místa, o kterých
bychom vás v případě rozšíření prodejních míst informovali.
Publikace budeme mít k dispozici i na všech akcích, které budeme v letošním roce pořádat nebo spolupořádat.
Samozřejmostí je i možnost si publikaci objednat elektronicky a nechat si ji zaslat poštou. V tomto případě ale
budou k ceně knihy připočteny poštovní náklady.
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V Dobřanech zazněla barokní hudba
Dne 5.9.2014 se v kostele sv. Víta v Dobřanech
uskutečnil koncert barokní hudby. Zazněly skladby
autorů J. S. Bacha, G. F. Händela, G. B. Bononciniho,
G. G. Carissimiho, G. Giordaniho, A.Torelliho,
A.Vivaldiho, G. P. Telemanna a dalších v interpretaci
Bronislava Palowského (tenor) a Karla Palowského
(trubka), za varhanního doprovodu Lenky Navrátilové.
Tento koncert se konal v rámci realizace projektu
„Komplexní zajištění aktivit pro regionální program 9
týdnů baroka v oblasti Stodska a Dobřanska“.
Přestože tento hudební žánr v Dobřanech není příliš
vyhledávaný, našlo si na koncert cestu několik desítek
posluchačů, kteří rozhodně nelitovali, že na koncert
vyrazili.
V letošním roce proběhne v rámci programu 9 týdnů
baroka opět koncert barokní hudby, tentokrát však s
jiným uměleckým
obsazením a obohacením o
gurmánský zážitek.

Z koncertu v kostele sv. Víta v Dobřanech

Podpořili jsme z GDP
Bubules
Konec prázdnin patří ve Vstiši tradičně strašidlům.
Nebylo tomu jinak ani letos a poslední srpnovou
sobotu se uskutečnil už tradiční BUBULES – událost
pro všechny odvážné děti (ale nejen pro ně). A ačkoli
počasí nebylo letos v srpnu příliš prázdninové,
v sobotu jakoby se umoudřilo a bylo krásně. Zřejmě i
příroda se chtěla důstojně rozloučit s létem.
Scházet jsme se začali už po šesté hodině na hřišti.
Pro děti bylo připraveno malé občerstvení – buřtík
vlastnoručně opečený nad ohněm a potom zajímavý
program. Navštívili nás pracovníci záchranné stanice
zvířat Ekocentrum Spálené Poříčí, kteří s sebou
přivezli i své malé chráněnce. Děti tak měly možnost
si zvířátka nejen prohlédnout, ale i něco zajímavého
se o nich dozvědět. Při celé akci nechyběl
pochopitelně ani hudební doprovod. A protože
BUBULES si už získal v kraji své renomé, sešly se
před osmou hodinou večerní téměř tři stovky dětí. A
vzhledem k tomu, že s drtivou většinou z nich přišlo i
několik dospělých, byla na hřišti víc než tisícovka
návštěvníků. Na tak malou obec, jako je Vstiš, jistě
úctyhodné číslo.
Když se konečně setmělo, smělo se konečně vyrazit
na trať, která jako obvykle začínala na hrázi rybníka.

A tady už to začalo být opravdu strašidelné. Děti se
mohly setkat s vodníkem, mořskou pannou,
mimozemšťany, rytíři, trpaslíky, čarodějnicí, čerty a
spoustou dalších pohádkových postaviček, které zde
pochopitelně nelze všechny vyjmenovat. Některé
budily hrůzu, jiné působily milým a neškodným
dojmem. V každém případě ale chtělo odvahu, projít
celou trasu a nebylo proto výjimkou, že se ty mladší
děti občas i rozplakaly. Ale prožít si občas nějaký ten
strach je přece fajn. Na všechny odvážlivce čekal na
konci diplom, sladká odměna a na samotný závěr malý
bonus v podobě krásného ohňostroje přímo nad
rybníkem.
Celá akce by se pochopitelně nemohla uskutečnit bez
sponzorů, mezi nimiž byla i MAS Radbuza, a bez
práce mnoha nadšených dobrovolníků, kteří věnovali
spoustu času a energie přípravám a podíleli se i na
zdárném průběhu strašidelné cesty. Všem jim proto
patří náš velký dík.
MUDr. Eva Navrátilová

Z akce Bubules (foto obec Vstiš)

Z akce Bubules (foto obec Vstiš)

Zpravodaj vydává MAS Radbuza, z.s., info@mas-radbuza.cz, nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
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Další fáze tvorby strategie – proběhla Konference pracovních skupin
Dne 18.11.2014 se ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu v
Dobřanech uskutečnila
Konference pracovních skupin a veřejnosti k tvorbě
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD) na období 2014 - 2020. Konferenci
pořádala MAS Radbuza v součinnosti s Centrem pro
komunitní práci západní Čechy (CpKP). Konference
se zúčastnilo více než 30 aktivních občanů z území,
kteří zastupovali jak soukromý, tak i veřejný sektor.
Zahájení proběhlo ve 14:00 hodin a úvodního slova
se ujal manažer MAS Radbuza, který stručně
pohovořil o základních informacích týkajících se MAS
Radbuza a dále o aktivitách a činnostech, které MAS
Radbuza realizovala za celou dobu svého fungování.
Následně se ujal slova pozvaný host, Ing. Stanislav
Rampas, výkonný tajemník Spolku pro obnovu
venkova ČR a předseda Spolku pro obnovu venkova
Plzeňského kraje, který se systematicky zabývá
obnovou venkova od roku 1991. Ing. Rampas
pohovořil o novém znění programu rozvoje venkova
na období 2014-2020, které se dle jeho slov
zaměřuje především na tři klíčové oblasti v rámci
obnovy venkova a to na zemědělství, lesnictví a
ochranu životního prostředí. Ve svém výstupu se
zaměřil především na objasnění právní problematiky
SCLLD.
Dalším bodem programu bylo sdělení informací o
programu LEADER Mgr. Janem Martínkem. Mgr.
Martínek účastníkům stručně představil program
LEADER a činnosti, které budou v následujícím
programovacím
období
jeho
prostřednictvím
podporovány. Dále vysvětlil a rozebral pojem
komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a jaké
výhody CLLD přinese pro MAS, obce v zájmovém
území MAS a samotné občany v zájmovém území.
Následně hovořil o tom, co všechno je potřeba ze
strany MAS splnit pro získání dotací z EU na realizaci
SCLLD, zejména o nutnosti projít procesem
standardizace.
Po úvodním představení MAS Radbuza, Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje a programu
LEADER mohlo být zahájeno první kolo jednání
pracovních skupin. Každá pracovní skupina měla

vymezen svůj samostatný pracovní prostor k řešení
dané problematiky. Facilitátoři pracovních skupin
vedli
diskuzi
a
zaznamenávali
připomínky
k jednotlivým oblastem. V prvním kole jednání
pracovních skupin byla řešena problematika obnovy
a rozvoje obcí, které se zúčastnili především
starostové a jiní zástupci obcí, jelikož právě oni
nejlépe znají potřeby a problémy, se kterými se obce
často potýkají. Facilitátor skupiny nejprve představil
cíle a opatření SCLLD a poté zapracoval vznesené
připomínky do pracovní verze. Dalším tématem pro
první kolo jednání byla problematika vzdělávání a
sociálních služeb v obcích. Stejně jako u předchozí
skupiny proběhlo v první řadě představení cílů a
opatření k této problematice a následná diskuze.
Pracovní skupina byla tvořena především zástupci
základních a mateřských škol v území MAS
Radbuza, dále se pracovní skupiny účastnili zástupci
ze sektoru sociálních služeb. Veškeré náměty byly
zaznamenány do pracovní verze. Třetí a poslední
skupina v prvním kole jednání pracovních skupin
řešila problematiku podnikání a zemědělství. Skupina
byla tvořena místními malými a středními
podnikatelskými a zemědělskými subjekty. Na závěr
prvního kola pracovních skupin byla realizována
prezentace výstupů pracovních skupin, při které
mohli vznášet připomínky i ostatní účastníci jednání,
kteří se účastnili jednání jiné skupiny. Po přestávce
bylo zahájeno druhé kolo pracovních skupin, ve
kterém byly projednávány následující problematiky:
kulturní dědictví a cestovní ruch, životní prostředí a
ochrana krajiny, spolková činnost. Po projednání
jednotlivých cílů a opatření v pracovních skupinách
byly zaznamenány veškeré námitky a připomínky
k původnímu znění cílů a opatření, které byly
následně opět shrnuty na závěr jednání pracovních
skupin.
MAS Radbuza by ráda poděkovala všem
zúčastněným za jejich čas a hlavně za ochotu
účastnit se přípravy strategie MAS. Díky pracovním
skupinám byly definovány potřeby a problémy
v jednotlivých zmiňovaných oblastech.

Z Konference pracovních skupin a veřejnosti

Z Konference pracovních skupin a veřejnosti
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MASky Plzeňského kraje se prezentovaly na ITEPu 2014
Již třetím rokem se MAS Radbuza účastnila veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2014, který
se stejně jako v minulém roce konal v hale TJ
Lokomotiva Plzeň v Plzni na Slovanech. Jubilejní 10.
ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje
ITEP 2014 se konal ve dnech 25. – 27. září 2014.
ITEP je třetí největší veletrh cestovního ruchu
v Čechách, soustředící se především na příznivce
turistiky, cestování a poznání, kteří zde čerpají
nápady a informace o tom, kam cestovat nebo kam
na dovolenou nejen v rámci Plzeňského kraje.
Letošní ročník byl významný zejména rekordním
počtem návštěvníků, ale i počtem vystavovatelů.
Veletrhu se účastnili vystavovatelé z celé České
republiky, ale i ze zahraničí (Rakousko, Německo,
Čína). ITEP nabízel návštěvníkům nejen zajímavé
nápady pro cestování, ale byl zde připraven i bohatý
doprovodný program v podobě vystoupení živé hudby
či možnosti ochutnání tradičních specialit.
MAS Radbuza se účastnila veletrhu cestovního ruchu
v rámci projektu spolupráce „Venkov Plzni –
Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“ společně s
dalšími místními akčními skupinami Plzeňského
kraje. Hlavním cílem a myšlenkou účasti MAS na
veletrhu bylo ukázat návštěvníkům, že i venkov

přináší atraktivní možnosti pro turisty a jistě má také
z hlediska cestovního ruchu co nabídnout.
V rámci expozice MASek byly prezentovány
zajímavé historické a kulturní památky v regionu,
které byly vystaveny především ve venkovních
prostorách sportovní haly. Pro návštěvníky byly
připraveny informační materiály, brožurky a
fotodokumentace jednotlivých obcí v zájmových
územích. Pro malé návštěvníky byla připravena
řada zábavných aktivit např. „slož si výlet“ či
expozice, nabízející ty nejkrásnější pohledy na
území MAS Radbuza, které si děti mohly libovolně
vybarvit. V rámci venkovní expozice mohli účastníci
shlédnout také tvorbu skleněných výrobků, popř. si i
nějaký skleněný výrobek zakoupit. Ve venkovních
prostorách měli své stánky také místní řemeslníci,
kteří prodávali své výrobky. Ve vnitřních prostorách
sportovní haly se nacházela velmi zajímavá
prezentace úsilí p. Marie Musilové a MAS Aktivios,
díky kterému vzniklo nejmenší muzeum v České
republice s názvem „mešenský špejchárek“.
Miniexpozice se nachází na jihu Rokycan a je
věnována předmětům, které bývaly kdysi běžnou
součástí života.

Z akce ITEP 2014 (foto Petr Janík)

Z akce ITEP 2014 (foto Petr Janík)

Z akce ITEP 2014 (foto Petr Janík)

Z akce ITEP 2014 (foto Petr Janík)

Více fotografií na: https://plus.google.com/photos/110781025921343002945/albums/6067184782588424049
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Představujeme sponzory MAS Radbuza – COMTES FHT a.s.

COMTES FHT a.s. sídlí ve městě Dobřany, které je
vzdáleno 15 km jižně od Plzně. Společnost je
soukromá výzkumná organizace, která poskytuje
široké spektrum služeb v oblasti kovových materiálů.
Hlavním cílem společnosti je poskytování vysoce
odborných služeb v materiálovém výzkumu a vývoji.
Těžiště činnosti je zaměřené na vývoj nových
materiálů
a
technologií
jejich
zpracování.
V technologické oblasti se výzkum této společnosti
orientuje především na procesy tváření a tepelného
zpracování.
Tato
výzkumná
organizace
je
podporována řadou předních českých výzkumných
center a univerzit ve snaze vytvářet integrované sítě
skupin aplikovaného výzkumu, vzdělávání a zavádění
nových technologií do výroby. COMTES FHT a.s.
může nabídnout služby nejen v oblasti strojírenství,

ale i v oblasti zdravotnictví, stavebnictví nebo
v automobilovém průmyslu.
COMTES FHT a.s. se také snaží v rámci svých
činností popularizovat strojírenské obory mezi žáky
základních a středních škol nejen v regionu. Projekt
REGIOPOPULÁR
(CZ.1.07/2.3.00/45.0012),
v
Operačním
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost, který COMTES FHT řeší,
představuje atraktivním způsobem materiálový
výzkum a oblast strojírenství dětem, studentům i
odborné veřejnosti při různorodých akcích.
V prosinci 2014 vyhlásil Plzeňský kraj dotační
titul Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje
2015. Cílem tohoto dotačního titulu je podpořit vznik
spolupráce malých a středních firem v Plzeňském
kraji s výzkumnými organizacemi v regionu a
přispět
tak
k
rozvoji
a
zvýšení
konkurenceschopnosti těchto firem. Subjekty
mohou objednávat u COMTES FHT a.s. například
služby z oblasti měření, diagnostiky, testování,
zkoušek, rozbory, analýzy, ověřování příp. výpočtů,
konstrukčních řešení systémů, materiálů, metod
nebo
hardwaru,
vývoje
softwaru,
návrhů
optimalizace procesů, apod.
text a foto Comtes FHT, a.s.

Nový projekt spolupráce – Výměna zkušeností mezi MAS PK a KK
Ke konci roku 2014 se MAS Radbuza zapojila do projektu spolupráce s názvem „Výměna zkušeností mezi MAS
Plzeňského a Karlovarského kraje“. Na tomto projektu, jak již vyplývá ze samotného názvu, se podílí celkem sedm
MAS z Plzeňského a Karlovarského kraje. Mezi MAS zapojené do projektu Spolupráce patří dále: MAS Český les,
MAS Zlatá cesta, MAS Kraj živých vod, MAS 21, MAS Krušné hory a MAS Sokolovsko jakožto Koordinační MAS
projektu. Tento projekt je realizován za účelem posílení spolupráce mezi jednotlivými MAS a jeho účelem je
předávání příkladů správné praxe a postupů. Při projektu budou jednotlivé MAS využívat zkušenosti
z programového období 2007 – 2013. Výstupem projektu je zpracování společné doporučující metodiky, která
bude tvořena z kapitol: soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, případové studie. V rámci
této výzvy si MAS vybíraly ze tří témat zpracovávané metodiky: „Přidaná hodnota projektů spolupráce“, „Evaluace
a monitoring strategie MAS“, „Uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektů,
využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje“. V rámci našeho projektu vznikne
metodika na téma „Evaluace a monitoring strategie MAS“, která může v budoucnu sloužit ostatním MASkám, ať
už nově vzniklým nebo stávajícím, jako určitý návod či vzor pro jejich fungování. Výše finanční podpory z EU na
tento projekt činí 100% a maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 500 000 Kč na každou MAS.
Dotaci lze poskytnout na mzdové náklady pro jednotlivé MAS, které musí tvořit minimálně 80% výdajů, ze kterých
je stanovena dotace. Dále lze mezi způsobilé výdaje projektu zahrnout: provozní náklady a služby související
s realizací projektu. Projekt je realizován v období září 2014 až červen 2015.
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Konference Venkov 2014
Ve dnech 15. – 17. 10. 2014 se naše místní akční skupina podílela na přípravách a realizačním zajištění 6.
ročníku Národní konference Venkov 2014, která se uskutečnila v Konstantinových Lázních. Tento ročník s sebou
přinesl propojení čtyř stěžejních témat venkova, jako je KOSTEL – ŠKOLA – STATEK – HOSPODA, na které
následně navazovaly přednášky v jednotlivých blocích, dále pak panelové diskuze a nebyla opomenuta ani
výměna zkušeností především zástupců z oblasti veřejné, neziskové i soukromé sféry. Na plenárním zasedání
zazněl příspěvek ministra zemědělství Mariana Jurečky, který byl zaměřen na výhled do programového období
2014–2020, dále vystoupil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, plzeňský biskup František Radkovský a
předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Eduard Kavala. Téměř 350 účastníků konference se
podílelo na formulování výstupů z jednotlivých tematických oblastí s tím, že jejich neřešení by mohlo vézt k
pokračujícímu vylidňování a následnému stárnutí venkova. Pro účastníky konference byl připraven závěrečný
doprovodný program v podobě odborných exkurzí po území regionu MAS Český západ.
Ing. Andrea Kubernátová

Z konference Venkov 2014

Z konference Venkov 2014

Ve Stodu se prezentovala kniha Baroko v krajině
Baroko v krajině, to je název nové knihy, kterou v předvánočním čase vydala MAS Radbuza. Jedná se o pověsti
našeho regionu, které zpracoval Ing. Karel Drhovský, bývalý ředitel plzeňského památkového ústavu. Dvacet tři
příběhů vypráví například nejen o tajné chodbě z kláštera na Křížový vrch nebo o popravě ve Stodě, ale také
třeba smírčím kříži u Zemětic nebo o bitvě u Hradce. Knihu pan Drhovský prezentoval 26. listopadu ve stodské
knihovně, kde také bylo možno získat jeho podpis. Knihu je nyní možno zakoupit v informačním centru nebo v
knihovně za částku 100,- Kč. A proč baroko v krajině? Protože na území regionu se nachází mnoho barokních
staveb, které mají své příběhy nebo jim je lidská fantazie vymyslela.
D. Myslíková
(pozn. redakce: článek převzat se souhlasem autora ze Stodského zpravodaje)

Z autorského čtení Ing. Karla Drhovského (foto D. Myslíková)
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Expozice Štěpánky Haničincové v Kvíčovicích je před dokončením
Budování expozice Štěpánky Haničincové v
Kvíčovicích, která se realizuje v rámci projektu
„Otevíráme poklady venkova“, finišuje. Z přiložených
fotografií je vidět, že už jen drobné dodělávky polepů a
vybavení multimediálním zařízením chybí k tomu,
abychom mohli prohlásit expozici za hotovou. Práce
by měly být dokončeny v polovině února tohoto roku.
Rádi bychom vás zároveň pozvali na slavnostní
otevření expozice, které se uskuteční dne 5.3.2015 za
přítomnosti Jana Přeučila, známého českého herce a
bývalého manžela Štěpánky Haničincové.
Kapacita akce je omezená, rezervace provádějte
prostřednictvím emailu na adrese info@masradbuza.cz.
Z interiéru nově budované expozice

Z interiéru nově budované expozice

Z interiéru nově budované expozice

Aktuální dotace Plzeňského kraje
Upozorňujeme čtenáře, že v současné době je vyhlášena řada dotačních titulů Plzeňského
kraje. Jejich přehled naleznete na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/

Videa z animačního soustředění
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali, že v srpnu organizovala MAS Radbuza velice zajímavou
týdenní akci Setkání mladých historiků. Jednalo se o animační soustředění dětí, při kterém vzniklo několik
krátkých animovaných filmů s tématikou historie našeho území. Níže přinášíme odkazy na jednotlivá videa.
http://youtu.be/hj0d1wcSHtE
http://youtu.be/_ZJ76o6YgxU
http://youtu.be/E7BguD_OyN0
http://youtu.be/HIfEEeLaUlk

MAS Radbuza, z.s.
nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
http://www.mas-radbuza.cz
Tel.: 725 830 833

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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