Zpravodaj MAS Radbuza, o.s.
Číslo 2/2013

Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
v tomto čísle Zpravodaje vám přinášíme informace o aktivitách a akcích, které se udály
za poslední čtvrtletí. V tomto náročném období jsme pro vás připravili dvě velké kulturní
akce, kterých se někteří z vás zúčastnili. Tou první z nich byla dubnová akce s názvem
Venkovské EXPO ve Světovaru pořádaná s dalšími MASkami Plzeňského kraje a Plzní
2015. V polovině června jsme kulturní dění přesunuli na naše území a to do konventu
chotěšovského kláštera. Podrobnější informace o těchto akcích naleznete v
samostatných článcích tohoto čísla zpravodaje.
Ani v tomto roce jsme nezapomněli na podporu drobných kulturních akcích pořádaných především
neziskovými organizacemi na našem území a rozdělili jsme celkem 50 tisíc korun v rámci Grantového
dotačního programu (GDP). Byli jsme také úspěšní v získání dotace z Programu rozvoje venkova na
podporu nových a nepodpořených MAS. Tyto finanční prostředky nám významně pomohou připravit se na
nové programovací období, pro které je nezbytně nutné mít zpracovanou kvalitní Integrovanou strategii
území (ISÚ). Do tvorby ISÚ se můžete zapojit i vy vyplněním krátkého dotazníku, který naleznete např. v
tomto čísle, dále pak na webu MAS a dalších místech.
V červnu se MASkám naskytla poslední možnost získat finanční podporu pro projekty spolupráce, proto
jsme se i my, na základě usnesení Valné hromady, zapojili do této výzvy podáním dvou projektů s
partnerskými MASkami Plzeňského kraje. Pokud bychom uspěli, získali bychom poslední možnou finanční
podporu z dobíhajícího programovacího období.
Závěrem bych vám ráda popřála příjemně strávené léto.
Ing. Andrea Kubernátová, předsedkyně VR

GDP MAS Radbuza pro rok 2013
I v letošním roce se MAS Radbuza rozhodla podpořit drobné kulturní akce organizované převážně
neziskovými organizacemi a aktivními občany v rámci Grantového dotačního programu v oblasti kultury pro
rok 2013. Pro letošní rok byla na GDP alokována částka 50 tisíc korun. S touto alokací byl zároveň manažer
MAS pověřen úkolem získat pokud možno celou tuto částku prostřednictvím sponzorských darů. To se
nakonec podařilo, a tak je v letošním roce celý GDP financován ze sponzorských darů (loni se podařilo
získat 23 tisíc korun na sponzorských darech a zbytek GDP byl dofinancován z rozpočtu MAS).
V letošním roce podalo žádost do GDP celkem 9 žadatelů. Žádosti posoudila Grantová komise a doporučila
VR podporu jednotlivých žádostí. Členové VR následně po drobných korekcích návrhu Grantové komise
dospěli k závěru, že podpoří všech 9 žadatelů.

žadatel

název akce

dotace

DOZP Stod

Multižánrový festival Šestý den

8 000 Kč

Český svaz ochránců památek

Folk-country festival pro zámek Čečovice

8 000 Kč

Obec Lochousice

Výtvarná odpoledne pro děti a rodiče

1 000 Kč

Občanské sdružení POPRASK

Divadelní festival KULIŠÁRNA

8 000 Kč

Klášter Chotěšov o.s.

Adventní koncert ROHÁČI

3 000 Kč

o.p.s. při společnosti PEGISAN s.r.o.

Festival květin, rostlin a bylin

8 000 Kč

Klášter Chotěšov - Lesovna

5.chotěšovské zahradní slavnosti

4 000 Kč

Dědictví předků, o.s.

Český varhanní festival

5 000 Kč

Obec Vstiš

Oslava 770 let obce Vstiš

5 000 Kč
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Z jednání VH MAS Radbuza
Dne 4.6.2013 se v prostorech zámku Rochlov konalo
druhé letošní jednání Valné hromady MAS. Poprvé byl
pro konání zvolený jiný prostor, než zasedací místnost
MěÚ v Dobřanech. Rádi bychom v tomto systému
pokračovali a minimálně jednou do roka měli zasedání
na jiném místě, než v sídle MAS. Bohužel, nebyla nám
příliš nakloněna příroda, jelikož bylo těsně po silných
deštích spojených s lokálními povodněmi, a tak se na
jednání nedostavili někteří členové VH, kteří byli
zaneprázdněni povodňovou pohotovostí. Poprvé se
tak stalo, že na začátku plánovaného jednání nebyla
VH usnášeníschopná a VR musela v souladu se
Stanovami svolat ve stejný den, ale s hodinovým
odstupem, náhradní jednání, které již bylo formálně
usnášeníschopné. V rámci jednání byli členové
informováni o zaregistrování nové verze

Stanov sdružení MV ČR, dále o úhradě mimořádného
členského příspěvku NS MAS ČR ve výši 5 tisíc Kč na
podporu vyjednávacího týmu nebo o získání dvou
výtisků Atlasu krajiny a jednom CD s tímto materiálem
– jeden výtisk je k dispozici v kanceláři MAS k
zapůjčení v rámci našeho území. Data z CD jsou
rovněž k dispozici pro případné zájemce.
Dále byly prezentovány výsledky GDP, podány
informace o nových a realizujících se projektech,
dotacích (viz samostatné články ve zpravodaji) a byla
podána informace o průběžném plnění rozpočtu.
Zároveň došlo ke schválení čerpání krátkodobé půjčky
od obce Chotěšov na krytí nákladů způsobených
předfinancováním projektů. Více informací viz zápis z
jednání (k dispozici v kanceláři MAS). Na závěr jednání
se konala prohlídka zámeckého objektu.

Z jednání VH MAS Radbuza v Rochlově

MAS Radbuza se prezentovala na Venkovském EXPU
Ve dnech 19. až 20. dubna se v rámci projektu spolupráce Skrytá bohatství aneb venkov Plzni prezentovaly
MAS Plzeňského kraje v Plzni na Světovaru v rámci akce Venkovské EXPO. Na této akci MASky netradiční
formou prezentovaly kulturní a turistickou nabídku venkovských regionů. Hlavní expozice byla navržena
studenty UUD ZČU v Plzni a byly v ní prezentovány artefakty, sochy, modely a jiné objekty z jednotlivých
regionů. V přilehlých prostorech mohli návštěvníci najít salon umělců působících na venkově, „ochutnat“ pravou
venkovskou hospůdku s harmonikářem a pivem připraveným speciálně k této příležitosti. Kulturní program
připravila ochotnické, taneční a hudební uskupení z jednotlivých MAS. Občerstvení bylo připraveno z
regionálních potravin a zajišťovalo jej mimo jiné „naše“ SOU Stod.
V rámci akce se prezentoval i Autobus 2015 jako součást projektu Plzeň EHMK, který nabídl rovněž svůj
kulturní program. Akce byla propagována několika způsoby, tím nejzajímavějším byl asi flash-mob, kterého se
za naši MAS chopilo uskupení VOZEMBACH ze ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech.
Dokument z celé akce je ke shlédnutí na adrese https://www.youtube.com/watch?v=S3-ZBTgqegA a na
stránkách http://www.venkovplzni.cz je bohatá fotogalerie z akce, odkazy na flash-moby a další informace
nejen k Venkovskému EXPU, ale k celému projektu spolupráce.

Expozice MAS Radbuza

Ochotnické vystoupení – Ochota sama Stod
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Slavnosti slunovratu v Chotěšově přilákaly stovky návštěvníků
Velkým úspěchem skončila akce Slavnosti slunovratu, kterou jsme organizovali ve spolupráci s občanskými
sdruženími při klášteře (o.s. Klášter Chotěšov, Klášter Chotěšov – Lesovna a Klášterní zahrada) a obcí
Chotěšov. Je nutno podotknout, že nám při akci bylo nakloněné počasí, a tak si do kláštera našly dne
15.6.2013 cestu stovky nejen místních návštěvníků, tedy počet srovnatelný s nejzaběhlejšími akcemi, které se
v klášteře pravidelně konají. To je velmi potěšitelná zpráva u akce, která je úplně nová a konala se poprvé bez
předešlé historie. A o úspěchu svědčí i množství peněz vybraných na dobrovolném vstupném – téměř 20 tisíc
korun bylo vybráno a následně rozděleno mezi tři občanská sdružení při klášteře Chotěšov na podporu jejich
činnosti.
V rámci této kulturní akce se mohli návštěvníci zaposlouchat u dvou hudebních scén (k vidění byly jak kapely
lokální jako např. Brufen, Ocho Ríos, Louka, tak rovněž interpreti, kteří přijeli z větší či menší dálky, jako např.
Beata Bocek, Petr Linhart nebo formace Bek Ofis), či navštívit divadelní scénu (s Loutkovým divadlem
Třemošná nebo ochotnickým souborem Ochota sama). Velký prostor byl věnován prohlídkám klášterního
komplexu, dokonce i prohlídkám podzemí, které nejsou v sezoně běžně nabízeny. Své místo měli na akci i
řemeslníci na jarmarečních stáncích. Ti nabídli dětem i dospělým možnost vyzkoušet si řemeslo v rámci
kreativní dílny. Na akci nechyběl ani dětský koutek pro nejmenší, bylo možné vyzkoušet si lukostřelbu, pro
milovníky koní byla k vidění ukázka parkurového jezdectví, poníci nebo bylo možné jen tak posedět
v zahradní kavárně a ochutnat domácí zákusky.
V průběhu akce došlo k předání štafety jedné z partnerských MASek, jejíž zástupkyně pozvala návštěvníky na
další ze série lokálních kulturních akcí, tentokrát Úterský jarmark, konaných v rámci projektu „Skrytá
bohatství“.

Stánky řemeslníků s kreativními dílnami

Folková scéna v prostorách Klášterní zahrady

Koutek pro nejmenší v zahradě Lesovny

Rocková scéna v prostorách kláštera

O akci informoval např. Plzeňský deník článkem v novinách a na internetu, kde jsou i další fotografie z akce
viz http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/slavnosti-slunovratu-lakaly-i-na-kone-20130617.html.
Upoutávky na akci byly k dispozici na kulturně informačních serverech, viz například článek na
http://plzen.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/Slavnosti-slunovratu-v-Chotesove-nabidnou-kapely-divadlo-iremesla-15665.
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Z GDP byly podpořeny první akce
Ve Stodu se tančilo
V krásnou sluneční sobotu letošního 8. června proběhl v
areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením ve
Stodu již osmý ročník multižánrového festivalu Šestý den.
Letos jste si i díky podpoře MAS Radbuza mohli užít
soutěže o ceny, jízdu na elektrickém býku, trampolínu,
výtvarné dílny, vystoupení indiánské skupiny Night Crow a
až do pozdního večera pak hned šest kapel. A k tomu
spoustu dobrot a třeba koktejly v baru U souseda.
Přestože se na akci nevybírá vstupné, několik stovek
návštěvníků podpořilo svým darem nebo nákupem provoz
terapeutických dílen, v nichž našly zaměstnání desítky
osob s postižením. Tímto děkujeme nejen jim, ale i všem
podporovatelům a účinkujícím za skvělý kulturní zážitek.
Tato akce, určená pro rodiče s dětmi, babičky a
dědečky, ale i rockery a pankáče, se stala již tradiční
součástí dění v regionu. Takže neváhejte a druhou sobotu
v červnu se příští rok stavte i Vy! Budeme se těšit!
Za DOZP Stod Radek Rosenberger

5. Chotěšovské zahradní slavnosti
Ve dnech 21.-23.6.2013 proběhly na zahradě správního
úřadu chotěšovského kláštera již páté Chotěšovské
zahradní slavnosti. Nabídka programu se každým rokem
rozšiřuje a rok od roku je pestřejší. Akce začala již v pátek
vernisáží obrazů s doprovodným hudebním programem,
kde se v prostorách Centra Chotěšov vystřídalo pět kapel.
Následující sobotní den začal prohlídkou gotických sklepů
pod prelaturou. Poté následovalo již každoročně hojně
navštěvované dětské loutkové divadlo z Třemošné.
Během dne se na zahradním podiu vystřídalo několik
hudebních kapel různých žánrů. Novinkou toho roku bylo
večerní divadlo dobřanských ochotníků, které představilo
francouzskou komedii. V neděli na návštěvníky čekaly
komentované prohlídky konventu a velké spodní klášterní
zahrady. Veškerý výtěžek jde každým rokem na opravu
kláštera. Z minulých ročníků se s pomocí nadace Via
podařilo opravit část historické brány do zahrady
správního úřadu, s kterou se tento rok bude pokračovat.
Výtěžek z tohoto roku půjde na právě probíhající
rekonstrukci Centra Chotěšov ve správním úřadě neboli v
takzvané Lesovně. Chotěšovské zahradní slavnosti tento
rok významně podpořil Plzeňský kraj a MAS Radbuza.
Za Klášter Chotěšov – Lesovnu Miroslav Brouček

Setkání zástupců MAS PK na KÚPK
V pondělí 17.6. se zástupci MAS Plzeňského kraje setkali na Krajské úřadě se zástupci Kraje, Regionální
hospodářské komory Plzeňského kraje a Centra Bohemia Bavaria v Schönsee. Zástupcům MAS byla nabídnuta
spolupráce Regionální hospodářské komory ve věcech souvisejících s prací na integrované strategii území,
především z hlediska poskytnutí analytických dat. Rovněž byla nabídnuta spolupráce podnikatelským subjektům
v rámci aktivit Hospodářské komory.
Zástupce Centra Bohemia Bavaria (BB) představil MASkám nabídku možnosti bezplatně prezentovat kulturní
akce konané v území MASek (nejen pořádané MAS, ale i jinými subjekty) na webových stránkách BB a rovněž
možnost prezentovat se přímo v Schönsee po dobu jednoho měsíce (nejspíš únor) prostřednictvím vlastní
expozice případně doprovodného programu. Dle prvních diskuzí se nejspíš MAS Plzeňského kraje domluví na
formě společné prezentace – rozsah bude záležet na finanční náročnosti celé akce.
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MAS Radbuza získala dotaci z PRV III.4.1
V minulém čísle jsme vás informovali o podání
žádosti do Programu rozvoje venkova v rámci osy
III.4.1. V této výzvě se ucházelo o 100% dotaci 60
MAS, které byly v předchozím programovacím
období nepodpořené nebo jsou MASkami novými,
což je i náš případ.
Z 60 žádajících MAS bylo nakonec podpořeno 58, v
pomyslném žebříčku se naše MAS umístila v pořadí
na 8. místě se získanými 75 body ze 105
maximálně možných, což jednoznačně svědčí o
tom, že jsme rozjeti tím správným směrem. Na
podporu činností souvisejících s tvorbou strategie
území,
na
mzdové
prostředky,
cestovné,
propagační brožuru, realizaci tréninkové výzvy a
další činnosti jsme tak získali 500 tisíc korun viz
přiložená tabulka. Je ovšem nutné připomenou, že
musíme i tuto dotaci předfinancovat (o jedno
průběžné proplacení nákladů lze požádat až na
konci tohoto roku). Projekt trvá do června 2014.

strategie - externí poradenství

85.000

mzdy včetně odvodů

260.000

cestovné

20.000

kancelářské potřeby

7.200

grafika a tisk (propagační brožura)

63.000

internetové stránky (provoz)

4.800

tréninková výzva (GDP 2014)

50.000

poradenství partnerskou MAS

10.000

celkem

500.000 Kč

Poslední kolo výzev projektů spolupráce z PRV
Na poslední VH byl schválen záměr zapojit se do posledního kola výzev z PRV v rámci projektů spolupráce s
dalšími MASkami. Je to poslední šance získat finanční prostředky z dobíhajícího programovacího období ve
výši 90% dotace do našeho území. VH schválila záměr zapojit se do dvou projektů spolupráce – projekt
Venkov Plzni - Odhalujeme industriální stopy Plzeňska s následující anotací: „V roce 2011 byla započata
spolupráce MAS Plzeňského kraje s regionálním týmem "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015".
Následně byl připraven projekt "Skrytá bohatství aneb venkov Plzni", kterého se zúčastnilo 7 z 11 MAS
působících v Plzeňském kraji. Na tento projekt bychom rádi navázali dalším projektem, zaměřeným na další ze
tří regionálních programových linií a to "industriální dědictví". Cílem projektu je prezentovat kulturní potenciál
venkovských oblastí Plzeňského kraje a podpořit akce v industriálních objektech. Ačkoliv se do projektu
zapojily "jen" 4 z 11 MAS působících v kraji, všechny ostatní přislíbily spolupráci na realizaci společných
aktivit.“ Dále projekt Otevíráme poklady venkova s anotací: „Vznik a podpora regionálních expozic, které
budou připomínat současným i budoucím generacím bohatství regionu, život a dovednosti našich předků či
významné osobnosti. Neméně hodnotným faktorem je zapojení mladých lidí do realizace projektu
prostřednictvím tvorby krátkých animovaných filmů o historii krajů prostřednictvím týdenních setkání, dále
pořádání tematických workshopů či vydání společné propagační brožury o právě vzniklých regionálních
expozicích. Naším přáním je, aby se tímto projektem otevřely brány i srdce našich regionů všem jejích
obyvatelům i návštěvníkům.“
V případě, že by byly projekty podpořeny z PRV, přineseme vám v jednom z příštích čísel bližší informace o
aktivitách plánovaných v rámci jednotlivých projektů.
Obhajoba projektů před komisí se bude konat v již tak dost nabitém září tohoto roku. Doba trvání projektů je
plánována až do poloviny roku 2015.

Podali jsme žádost do dotačního titulu PK na podporu činnosti a chodu MAS
Stejně jako v předchozích dvou letech se i pro letošní rok rozhodl Plzeňský kraj podpořit činnost a chod místních
akčních skupin působících v našem kraji. Bohužel pro letošní rok se alokace oproti loňskému a předloňskému
roku opět ponížila a její aktuální výše je 1,1 milionu korun. Tato částka by měla být rozdělena mezi 11 MAS
působících v Plzeňském kraji.
Přesto, že je alokovaná částka nižší než předchozí roky, byli bychom rádi, pokud by se naší MAS podařilo získat
vyšší objem dotačních prostředků, než v předešlých dvou letech, a to především z důvodu, že náš letošní
rozpočet je velmi napjatý z důvodu předfinancování dvou projektů z PRV.
O výši přidělených dotací pro jednotlivé MAS budou rozhodovat radní Plzeňského kraje na konci prázdnin. Nám
nezbývá, než doufat v co nejlepší výsledek, jelikož žádost do dotačního titulu jsme již podali.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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Chystáme se na akce Země živitelka a ITEP 2013
Ve dnech 29.8. až 3.9. 2013 se uskuteční již 40.
ročník Země živitelky. V předchozích dvou letech jsme
se jako MAS akce neúčastnili, pro letošní rok bychom
se již chtěli zapojit do přípravy společné expozice
MASek Plzeňského kraje, a jelikož jsme projevili
zájem o účast na veletrhu, byli jsme pověřeni
organizačním zajištěním akce v rámci MAS PK.
Pro letošní expozici by MAS PK rády využily exponáty
použité na akcích ITEP 2012 a dubnové Venkovské
EXPO uskutečněné na Světovaru. I proto, že jsme
těchto akcí byli účastni jako jedni z partnerů projektu
spolupráce, máme tak zastoupení v rámci
prezentačních materiálů, které chceme prezentovat na
informačním stánku. Expozice na akci Země živitelka
by tak měla být pojata v podobném duchu jako ta na Světovaru. Na akci jste tímto srdečně zváni. Jen o pár
dní později, 19. až 21. září, se uskuteční další ročník
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITEP
2013.
V rámci této akce se budou opět prezentovat
MAS PK na společné expozici, tak jako tomu
bylo v minulém roce, v rámci projektu
spolupráce Skrytá bohatství aneb venkov Plzni.
Během tohoto veletrhu, který je poslední
společnou akcí v rámci zmiňovaného projektu,
by MASky rády odkryly tak jedno ze „skrytých
bohatství“ představením společné edice šesti
publikací na téma západočeské baroko.
Návrh pracovní verze obálky vám zde uvádíme
pro zajímavost, nicméně jistě mnohem
zajímavější budou publikace samotné. Mezi
MASkami máme navzájem dohodnutou výměnu
Mikroregion Radbuza ve spolupráci s MAS Radbuza
části nákladu, proto pokud byste měli zájem o
organizuje pro zástupce měst a obcí Mikroregionu
celou edici, je možné ji v omezeném množství
Radbuza a v zájmovém území MAS Radbuza (starosty,
zajistit. Část nákladu naší publikace bude
radní, zaměstnance úřadů) seminář na téma:
věnována členům VH a do knihoven v území
naší MAS. O distribuci zbytku nákladu bude
„Veřejné zakázky“
rozhodnuto později.
Zájemci o tento seminář, který se koná dne 26.9.2013 od
MAS Radbuza, o.s.,
10 hod v dobřanském Káčku. Bližší informace budou
nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
zveřejněny na webových stránkách www.mikroregionhttp://www.mas-radbuza.cz
radbuza.cz a www.mas-radbuza.cz.
Tel.: 602 405 576, 725 830 833

Další fáze tvorby strategie – dotazníkové šetření mezi obyvateli
Někteří z vás jistě zaznamenali, že na webových stránkách MAS Radbuza i webových stránkách některých obcí
v zájmovém území MAS (jejichž starosty jsme žádali o zveřejnění) se objevil banner, který po kliknutí na něj
otevírá formulářové okno krátkého dotazníku. Tento dotazník je jednou z dalších částí tvorby podkladů a
zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Radbuza. Proto, abychom měli kvalitně zpracovanou ISÚ, je
třeba aby vzešla komunitně vedeným přístupem od jednotlivých občanů žijících v území. Z tohoto důvodu je nyní
třeba získat relevantní data, což znamená řádově desítky vyplněných dotazníků u těch nejmenších obcí v území,
až po stovky dotazníků v obcích a městech největších.
Proces distribuce a sběru dotazníků byl rozdělen do několik etap, tou první je zveřejnění na internetu.
Uvědomujeme si ovšem, že ne všichni občané z území mají přístup k internetu a pokud mají, tak nemusí nutně
navštěvovat obecní stránky nebo stránky MAS Radbuza. Proto byli starostové rovněž požádáni o umístění
dotazníku do obecních zpravodajů.
Kromě těchto způsobů distribuce dotazníků se můžete na vybraných akcích v jednotlivých obcích setkat s naším
manažerem, který pro vás bude mít připravené dotazníky v „papírové“ podobě k jejich vyplnění na místě a
zároveň vás bude informovat o aktuálních činnostech MAS Radbuza.
Pokud by se těmito cestami nepodařilo během prázdnin získat potřebná data, která by byla statisticky
dostatečně objemná, následovala by v průběhu měsíce září další distribuce dotazníků přímo v ulicích obcí.
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Další fáze tvorby strategie – dotazníkové šetření mezi obyvateli
Dotazník k vytištění a vyplnění – prosíme o jeho distribuci a sběr vyplněných a následné doručení MASce.
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Kam za kulturou – pozvánky na zajímavé akce
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Kam za kulturou – pozvánky na zajímavé akce
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