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Zpravodaj MAS Radbuza, z.s.
Číslo 2/2017

Slovo úvodem

•

:

Dobré ráno, dobrý den, dobrý podvečer a večer vám všem, kteří

jste otevřeli stránky Zpravodaje MAS Radbuza nebo zavítali

na nově koncipované webové stránky našeho spolku.

Už pár týdnů nás sluníčko poměrně dost intenzivně zásobuje svojí

energií a je předzvěstí hned několika kulturně společenských akcí,

jejichž organizátorem je opakovaně MAS Radbuza. V paměti určitě

máte Chotěšovský slunovrat, který se stal neodvratně historií. Pod

novým názvem – Slavnosti slunovratu – jsme se zaměřili také na

severní část území MAS Radbuza.

Naše pozvánka vás zavede nejprve do osvědčeného prostředí chotětovského kláštera, kde

se Slavnosti slunovratu budou konat v sobotu 17. června. Druhá část oslav slunovratu se

nově koná 1. července v Kozolupech. Obě akce jsou bohatým mixem hudby, aktivního

soutěžení dětí, zaujmou nabídkou lokálních výrobců a prodejců z oblasti potravinářství

a rukodělné výroby z území MAS. V rámci příhraniční spolupráce budou slunovraty

obohaceny o přítomnost několika zástupců blízkého Bavorska.

Třetí, neméně oblíbenou akcí a pozvánkou, je Baroko na bylinkovém panství Rochlov. Už

tradičně se bude konat v nádherném prostředí tohoto zámku v sobotu 29. července. Vedle

osvědčeného bohatého doprovodného programu hudby, jarmarku, gastronomických

ochutnávek, soutěží dětí bude vrcholem barokní ohňostroj.

Nestává se zase tak často, abyste dali nabídku a zjistili, že jste po jejím ukončení celou

nevyčerpali. Nicméně stalo se… Grantový dotační program (GDP) nabízel letos poprvé

obcím, spolkům na našem území 100 tisíc korun na jimi pořádané akce a krytí nezbytných

nákladů. Devět žadatelů alokovanou částku nevyčerpalo. V „jackpotu“ zůstalo 11,5 tisíce

korun. Mám za to, že jsme ve svých domovinách schopnými organizátory a každá koruna,

znamenající zvýšení kvality, je dobrá.

Ve Zpravodaji č. 1/2017 vás informoval Ing. Jan Bostl, předseda MAS Radbuza, o úspěšném

schválení Strategie. Uběhlo jen málo času a MAS Radbuza po pečlivé přípravě vyhlásila

k 1. červnu první dvě výzvy. Obě jsou z Operačního programu Zaměstnanost a dávají šanci

zájemcům v oblasti Prorodinná opatření a Podpora sociálních a návazných služeb. Teď už

se, po létech příprav, hraje o reálné finance a zaslouží si vaši pozornost. Podrobnější

informace ke všem jmenovaným i dalším akcím, GDP, výzvám naleznete na dalších

stránkách tohoto Zpravodaje nebo na webových stránkách MAS Radbuza.

V úvodu jsem se zmínil o nezvyklé vydatnosti slunce v tomto čase. Před námi je ale čas

prázdnin, dovolených, „malin nezralých“. Užijte si jich v plné síle a pohodě, ve společnosti

svých blízkých, dětí, vnoučat nebo přátel.

Jiří Valenčat, místopředseda MAS Radbuza, z.s.



Grantový dotační program MAS Radbuza na rok 2017 

Do GDP si v letošním roce podalo žádost o finanční příspěvek na své projekty celkem devět

organizací. Díky navýšené alokaci bylo možno podpořit všechny žadatele v plné výši a teď již

nezbývá, než držet palce, ať se akce vydaří dle představ jejich realizátorů a k potěšení

a radosti návštěvníků. Seznam podpořených projektů včetně termínu jejich konání naleznete

v níže uvedené tabulce, nechť jsou vám spolu s pozvánkami na některé z nich inspirací

pro váš volný čas!

Datum Akce Pořadatel

3.6.

Kulturní doprovodný program akce 

Cyklozávod do vrchu Kvíčovice
Obec Kvíčovice

24.6. Chotěšovské zahradní slavnosti Brána kláštera Chotěšov, o.p.s.

25. - 28. 6. Kinematograf bratří Čadíků Obec Chotěšov

1. 7. Oslavy výročí TJ baník Mantov TJ Baník Mantov, z.s.

10. - 14. 7.

7. – 11.8.
Putovní tábor Mikroregion Radbuza

25. - 29. 7. Letní kino Dobřany MKS Dobřany

26. - 27. 8. Folkcountry festival pro zámek Čečovice Český svaz ochránců památek

3. 9. Pohádkové náměstí Dobřany Přátelé Koinonie

9. 9. Den s obcí Bdeněves Obec Bdeněves

2



3

Valná hromada 

Pozvánky na akce 
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Kde nás ještě můžete potkat 

Den IZS (integrovaného záchranného systému)

Pátek 23. 6. 2017 ● 8:30 – 18:00 hod  ● Letiště Líně ● Bližší informace  www.dobrany.cz

Letní slavnost na Křížovém vrchu 

Středa 5. 7. 2017 ● 14:00 – 22:00 hod  ● Křížový vrch ● Bližší informace 

http://mks.mestostod.cz

Rockové léto na Mži

Sobota 26. 8. 2017 ● od 14:00 hod ● Kozolupy ●

MAS Radbuza, z.s. bude mít na těchto akcích propagační stánek a bude se podílet

na jejich moderování.

Příroda jako zdroj zdraví

Na začátek září připravuje MAS Radbuza akci s názvem „Příroda jako zdroj zdraví“, která je

financovaná z Celostátní sítě pro venkov. Akce bude zaměřena na předávání příkladů dobré

praxe začínajícím, ale i stávajícím lokálním výrobcům potravin, s účelem podpořit inovativní

postupy ve zpracování přírodních produktů a uvádění vzniklých výrobků na trh.

MAS Radbuza se rozhodla tuto akci uspořádat s ohledem na to, že již brzy vyhlásí první výzvy

Programu rozvoje venkova, prostřednictvím kterých podpoří nejen zemědělské, ale

i nezemědělské podnikatele ve svém území. V rámci akce vystoupí žadatelé, jejichž projekty

byly podpořeny a úspěšně dokončeny z finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím

výzev ostatních MAS, které měly (oproti MAS Radbuza), možnost přerozdělovat finanční

prostředky do svého území již v minulém programovacím období. Tito úspěšní žadatelé

předají cenné rady a zkušenosti účastníkům akce – potenciálním žadatelům o dotace, které

bude vyhlašovat MAS Radbuza. Pro účastníky bude rovněž připravena exkurze s ukázkou

podpořených projektů. Na akci budou účastníkům představeny také aktivity Celostátní sítě pro

venkov.

Akce je ve fázi příprav, podrobné informace včetně pozvánky budou včas zveřejněny

(předpokládáme v průběhu srpna), sledujte naše webové stránky !

Spuštění nových webových stránek MAS

Jak jistě mnozí z vás zaregistrovali, MAS Radbuza v průběhu letošního jara obměnila svoji

internetovou prezentaci. Staré stránky byly tvořeny v době, kdy MAS ještě nerealizovala svoji

strategii a nyní již nevyhovovaly stávajícím potřebám. Byly tak vyrobeny zcela nové, na míru

naprogramované stránky, které věříme budou pro návštěvníky mnohem přehlednější a

intuitivnější. Jistě k tomu přispěje i grafická navigace v podobě postaviček, které návštěvníky

provedou především oblastí možných dotací ze strany MAS. Nové stránky jsou navíc i tzv.

responzivní, tzn. oproti předchozím jdou dobře zobrazit i na mobilních zařízeních, tabletech

apod.

I přes veškerou snahu, kterou jsme novým stránkám věnovali v testovacím období, se může

stát, že někde najdete nějakou chybu. Budeme rádi, když nás na ni upozorníte.

http://www.dobrany.cz/
http://mks.mestostod.cz/
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Místní akční plány rozvoje vzdělávání po roce realizace

Dne 31. 5. uplynul rok od zahájení realizace projektů tvorby Místních akčních plánů rozvoje

vzdělávání (MAP) na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Nýřany a Stod.

Roční výročí je určitě dobrá doba na pozastavení, zhodnocení a zamyšlení nad tím, zda

realizace obou projektů naplňuje cíle, které si MAS Radbuza při přípravě projektů nastavila.

Hlavním cílem projektů bylo popsat situaci předškolního, základního, zájmového a

uměleckého vzdělávání na Nýřansku i Stodsku a zvýšit počet aktivit zaměřených na spolupráci

škol, školských a vzdělávacích zařízení v území. Druhým a neméně důležitým cílem projektů

bylo zajistit soulady s MAP u projektů obcí z obou regionů, které byly připravovány a podávány

v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu (SC 2.4 – Zvýšení kvality

a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení).

Co proběhlo?
Jak byly výše uvedené cíle v prvním roce realizace obou projektů naplňovány a co konkrétně

v obou projektech proběhlo? Prvním úkolem realizačního týmu bylo vytvořit Řídící výbory obou

MAP, jejichž úkolem je plánování a schvalování aktivit, které během tvorby a realizace MAP

proběhnou. V Řídících výborech pracují zástupci mateřských i základních škol, ZUŠ, SVČ,

zřizovatelů, rodičů i zástupci mikroregionů a místních akčních skupin, do jejichž působnosti

MAP zasahují. Jednání Řídících výborů jsou otevřená všem zájemcům o problematiku školství

a vzdělávání a pozvánka s podklady je rozesílána všem školám, vzdělávacím zařízením

i jednotlivcům, kteří o výstupy projektu projevili zájem. Další aktivitou projektu bylo zpracování

analýzy školství a vzdělávání v regionech Nýřanska i Stodska, na základě které pak byly

nastaveny cíle MAP do roku 2023. Analýza MAP se opírala zejména o rozhovory se zástupci

všech mateřských, základních, uměleckých škol i DDM z obou území, tak aby zohledňovala

skutečné potřeby jednotlivých aktérů vzdělávacího procesu.

Po tvorbě samotného dokumentu začal realizační tým pracovat na přípravě aktivit, které

budou cíle MAP naplňovat. Velký důraz byl kladen zejména na vzdělávací aktivity pro

pedagogy a výměnu zkušeností. V mateřských školách v Dobřanech, Třemošné, Vejprnicích a

Stodu proběhl seminář zaměření na zkvalitnění komunikace s rodiči. Iniciováno bylo také

setkání ředitelů mateřských a základních škol z SO ORP Stod i ředitelů základních škol z SO

ORP Nýřany a pracovní skupina k aktivitám prohlubujícím čtenářskou gramotnost.

Prezentace MAP a ZŠ Horní Bříza Prohlídka školy 

Co se připravuje?
I v příštím školním roce proběhnou v rámci projektů aktivity, které jsou zaměřeny

na vzdělávání a výměnu zkušeností mezi školami a pedagogickými spolupracovníky.

Na podzim 2017 jsou připraveny exkurze zaměřené na jazykové vzdělávání, prohlubování

čtenářské či matematické gramotnosti i přírodovědného vzdělávání. Připravován je také

seminář pro MŠ zaměřený na diagnostiku dětí a seminář na komunikaci s rodiči.



Vedle vzdělávacích aktivit připravuje realizační tým i projekty zaměřené na spolupráci

jednotlivých škol a vzdělávacích institucí. V květnu 2018 proběhne ve Stodu festival

základních uměleckých škol. Na rozvíjení spolupráce školních parlamentů bude zaměřen

projekt „Den jinde“, jehož podstatou jsou vzájemné návštěvy žáků ze školních parlamentů na

jiných školách. V plánu je také iniciace meziškolní soutěže zaměřené na literární znalosti.

A co na závěr?
Výše uvedené aktivity jsou jen stručným výčtem nejvýznamnějších akcí, které se za první rok

projektů MAP povedlo připravit či naplánovat. Projekty MAP určitě naplňují původní cíle MAS

Radbuza, tedy zintenzivnění spolupráce škol a vzdělávacích subjektů z obou regionů.

Důležitost MAP je patrná i z hlediska výše zmiňovaných souladů s MAP, které jsou povinné

pro projekty podávané do výzev Integrovaného regionálního operačního programu.

Do tabulky investičních potřeb, podle kterých se soulady s MAP posuzují, bylo během

prvního roku zapsáno v SO ORP Stod 11 projektů o celkové výši 157,8 mil Kč a v SO ORP

Nýřany 6 projektů o celkové výši 71,9 mil. Kč. Bez zajištění souladu s MAP by žádný z těchto

projektů nemohl být do výzev Integrovaného regionálního programu předložen.

Na úplný závěr tohoto ohlédnutí se sluší poděkovat všem ředitelům škol zapojených

do tvorby i realizace MAP, členům Řídících výborů i pedagogům, rodičům, starostům a dalším

lidem, kteří se na úspěšné realizaci MAP podílejí.

První výzvy MAS Radbuza v rámci realizace SCLLD
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Dne 1.6.2017 MAS Radbuza vyhlásila dlouho očekávané výzvy v rámci Strategie komunitně

vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro Operační program Zaměstnanost.

Výzvy:

1. výzva MAS Radbuza-OPZ-Prorodinná opatření

2. výzva MAS Radbuza-OPZ-Podpora sociálních a návazných služeb

Více informací k vyhlášeným výzvám naleznete na stránkách MAS, konkrétně na adrese

https://www.mas-radbuza.cz/dotace-mas/vyzvy-sclld/opz/

V rámci vyhlášených výzev pořádá MAS Radbuza rovněž semináře pro žadatele a následně

poskytuje osobní konzultace. Veškerá tato činnost související s výzvami MAS Radbuza je pro

žadatele z území bezplatná.

POZOR! Pracovníci MAS nesmí za jednotlivé žadatele, kteří připravují projekt do některé

výzvy MAS Radbuza, jejich projekty zpracovávat a podávat!

Předpokládáme, že v průběhu června, nejpozději července, vyhlásíme výzvu z Programu

rozvoje venkova (PRV) na téměř všechny Fiche z naší Strategie, v průběhu prázdnin výzvu z

OPZ na opatření Zaměstnanost a od září do listopadu výzvy v IROP. Sledujte proto pečlivě a

pravidelně naše webové stránky, nebo odebírejte novinky na facebooku MAS Radbuza.

https://www.mas-radbuza.cz/dotace-mas/vyzvy-sclld/opz/
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Další ročník animačního soustředění

Využijte posledních volných míst na letních animačních soustředěních a přihlaste své děti

na týden prima zážitků v Dobřanech či Kozolupech!

Místní akční plány ve vzdělávání na Stodsku a Nýřansku 

Ze semnáře MŠMT v Praze

Zpravodaj vydává MAS Radbuza, z.s., info@mas-radbuza.cz, sídlo: nám. ČSA 24, 333 01 Stod

mailto:info@mas-radbuza.cz

