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Zpravodaj MAS Radbuza, o.s.
Číslo 2+3/2014

MAS Radbuza ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci
Vás zvou

na společnou konferenci pracovních skupin a veřejnosti
ke tvorbě

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Radbuza
na období 2014 až 2020

Konference se uskuteční dne 18.9.2014 od 14:00 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Dobřanech.

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 725 830 833, nebo pište na e-mailovou adresu info@mas-
radbuza.cz. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách http://www.mas-radbuza.cz. Tato 
konference je jednou z posledních možností vyjádřit se k oblastem, do kterých by měla MAS Radbuza v 
příštích letech směřovat svoji podporu, co největší účast zástupců jednotlivých sektorů je proto vítána!

Slovo úvodem

Možná ten „rychloběh“ letních měsíců vnímáte stejně jako já a od konečně započatých prázdnin jste 
očekávali, nejen že si stihnete odpočinout a nabrat síly, užijete si volný čas s rodinou, ale dokonce v 
klidnějším pracovním režimu stihnete v kanceláři oživit téměř uschlé květiny a zvládnete dořešit všechny 
resty, které Vám v předchozích měsících vznikly. Najednou tu byl konec června a místo klidnějšího 
prázdninového chodu v kanceláři MAS nás čekala první velká kontrola projektu na SZIFu, která následně
pokračovala i kontrolou v kanceláři MAS začátkem srpna. Sice jsme se trochu zapotili při dodávání všech 
požadovaných podkladů, ale v tuto chvíli je již projekt s názvem „Získávání dovedností sdružením MAS 
Radbuza“ ve fázi ukončování a v následujících měsících můžeme očekávat proplacení nákladů na tento 
projekt. Ostatní projekty jsou prozatím ve fázi realizace, ale např. v Kvíčovicích se již na podzim budeme 
moci podívat do minimuzea Štěpánky Haničincové, realizovaném v rámci projektu „Otevíráme poklady 
venkova. Zatím posledním projektem spolupráce realizovaným ze SZIFu je projekt „Venkov Plzni –
Odhalujeme industriální stopy Plzeňska“, v rámci kterého jsme se mohli potkat v parném červencovém dni na 
akci Rochlovské řemeslnění. I tato akce se setkala s velkým úspěchem a doufáme, že alespoň stejný počet 
návštěvníků přivítá dne 5.9.2014 do dobřanského kostela sv. Víta na koncert barokní hudby připravovaný v 
rámci programu 6 týdnů baroka. Kulturních akcí podpořených z naší MAS proběhlo již v tomto roce poměrně
dost a to díky vyhlášenému grantovému programu a tréninkové výzvě, ve kterých jsme rozdělili téměř
devadesát tisíc korun, nyní už je nejvyšší čas, aby se naše MAS zaměřila především na začínající nové
programovací období. Čeká nás dopracování strategie území a stejně jako ostatní MAS v ČR musíme 
předtím, než budeme moci předložit tyto strategie ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení, projít 
procesem standardizace, tzn. splnit soubor požadavků definovaných ministerstvem zemědělství tak, aby 
všechny MAS byly z hlediska svého fungování co nejtransparentnější a dokázaly bezproblémově nakládat s 
finančními prostředky, které získají z operačních programů a následně je budou rozdělovat do svých území). 
Pro dokončování strategie je v tuto chvíli nejdůležitější aktivitou konference v Dobřanech plánovaná na 
18.9.2014 viz pozvánka níže, během které dojde k definování již konkrétních priorit potřeb našeho území. 
Sice nás čeká ještě velký kus práce, ale věřím, že i strategie naší MAS bude vybrána k podpoře a budeme 
moci rozdělovat nemalé finanční prostředky do svého území.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do přípravy strategie území naší MAS. 
Poděkování patří i zástupcům jednotlivých měst a obcí za jejich dosavadní spolupráci a doufám, že v ní
budeme pokračovat na stejné nebo lepší úrovni i po letošních komunálních volbách. 

Ing. Andrea Kubernátová, předsedkyně VR



2

Venkovské minEXPO představilo industriální bohatství kraje

Ve dnech 25. a 26. dubna 2014 uspořádala MAS 
Radbuza společně s dalšími třemi MAS zapojenými do 
projektu spolupráce „Venkov Plzni – Odhalujeme 
industriální stopy Plzeňska“ na Hlavním nádraží v 
Plzni kulturní akci, při které prezentovala industriální
dědictví a památky Plzeňského kraje.
Expozice velkoformátových fotografií industriálních 
památek byla umístěna pod ocelovou konstrukcí
průchodu mezi 2. a 3. nástupištěm. Ve stejném 
prostoru byla umístěna i dřevěná bouda, ve které byla 
k dispozici videoprojekce filmů a fotografií z území
jednotlivých MAS. Na venkovní stěny této boudy pak 
během pátečního odpoledne Freelance Illustrators 
vytvořili velkoformátovou kresbu s motivem železnice.
Netradiční „industriální“ kulturní program dále doplnily 
kapely Muerta Mente, Švajneraj, Luis Cypher, St. 
Johnny a jamující Pavel Plánka.
Ve vnitřních prostorech nádraží pak pro cestující a 
návštěvníky akce byly k vidění výstavy Venkov Plzni a 
Má vlast. Tato akce sloužila i jako netradiční forma 
pozvánky na lokální kulturní akce realizované v rámci

Výsledky Grantového dotačního programu MAS Radbuza pro rok 2014 

V rámci GDP mohli organizátoři kulturních akcí z území podat žádost o finanční podporu z této výzvy. Sešlo se 
celkem 13 žádostí. Hodnocení žádostí proběhlo dle hodnotících kritérií Výběrovou komisí a takto bylo sestaveno 
pořadí žadatelů. Z alokované částky 50 tisíc korun, která byla plně vyčerpána, bylo nakonec uspokojeno hned 10 
žadatelů (desátý v pořadí nezískal celou požadovanou částku). K finanční podpoře byly vybrány následující akce 
(v pořadí získaných bodů od nejvyššího):

Dotace z Plzeňského kraje na činnost a chod MAS

Stejně jako v předešlých letech žádaly místní akční skupiny s působností na území Plzeňského kraje (PK) o 
finanční podporu z dotačního titulu určeného na podporu činnosti a chodu MAS. Podpora byla stejně jako v 
loňském roce rozdělena na pevnou a pohyblivou složku, pohyblivá složka (její výše) byla určena na základě
hodnotících kritérii PK. Navíc došlo k úpravě doby pro uznatelnost nákladů, prodloužila se na rok a půl, tedy na 
období 6/2014 až 12/2015. Pro toto období získala MAS Radbuza zatím nejvyšší finanční podporu od PK, a to 
konkrétně částku 290 tisíc korun. Z této dotace bude použita částka minimálně 100 tisíc korun na pořízení
vybavení pro pořádání kulturních akcí.

žadatel název akce datum konání
schválená

dotace

Budulínek Bubnování pro radost 10.-11.10.2014 3 300,00 Kč

Alena Korcová Kempování u vody 15.-17.8.2014 5 000,00 Kč

Biskupství Plzeňské V adventu jsme spolu 23.11.2014 4 900,00 Kč

Český svaz ochránců památek Folkcountry festival pro zámek Čečovice 30.-31.8.2014 7 000,00 Kč

TJ Baník Mantov Hurá prázdniny 6.7.2014 5 000,00 Kč

Obec Vstiš Bubules 30.8:2014 5 000,00 Kč

TJ Sokol Dnešice Turnaj Ladys Cup 14.6.2014 7 000,00 Kč

Chronos Vejprnice Putování pohádkovým lesem 20.9.2014 7 000,00 Kč

Centrum Klášter Chotěšov VI. chotěšovské zahradní slavnosti 25.-27.7.2014 4 800,00 Kč

DOZP Stod* Multižánrový festival 6. den 14.6.2014 1 000,00 Kč

* DOZP Stod odmítl poníženou výši dotace, přijal ji první náhradník v pořadí Juniorfest na akci Fiftýn Fest konanou 21.6.2014.

projektu spolupráce v letní sezoně v území
jednotlivých MAS.
Fotografie z akce naleznete na adrese 
https://plus.google.com/u/0/photos/110781025921343
002945/albums/6007812844578242241

Z akce Venkovské miniEXPO (foto P. Janík)
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Zpravodaj vydává MAS Radbuza, o.s., info@mas-radbuza.cz, nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

V Budulínkovi proběhl jednodenní animační workshop 

Na sobotním (26.4.2014) animačním workshopu v MC 
Budulínek se sešlo 14 dětí ve věku 7 až 12 let. Celým 
dnem je provázely Klára a Tereza ze sdružení
Ultrafun, které se zabývá výukou animovaného filmu a 
ostatních multimediálních technik. Část dne zabralo 
dětem vymýšlení téma filmu a příprava scénáře. 
Následně se rozdělily do dvou pracovních skupin a 
začaly vytvářet film. Hlavními postavami 
byli Budulínek, liška a dinosaurus. Všichni účastníci 
měli možnost si vyzkoušet tzv. ploškovou i 
prostorovou animaci. Dle jejich reakcí se jim tato 
činnost velmi líbila a v Dobřanech nám roste několik 
nadějných animátorů. Pokud Vás zajímá výsledek 
celodenní práce, můžete si video prohlédnout na
https://www.youtube.com/watch?v=h1HKHf_bwz4&fea
ture=youtu.be. 

Jaroslava Umnerová

Z akce Hurá prázdniny v Chotěšově – Mantově (foto L.R.) Z akce Hurá prázdniny v Chotěšově – Mantově (foto L.R.)

Podpořili jsme z GDP

Děti při práci na animovaném filmu

Začátek prázdnin přišlo v Mantově oslavit téměř 140 dětí!
V neděli 6.7.2014 proběhl v Mantově na fotbalovém hřišti již 4. ročník soutěžního a zábavného odpoledne pro děti 
s názvem „HURÁ PRÁZDNINY!“
Do soutěží, připravených na osmi stanovištích, se zapojilo bezmála 140 dětí. Pro někoho nebyly připravené úkoly 
zrovna jednoduché, a tak se do soutěží mnohdy zapojili i rodiči či prarodiče. Za předvedenou snahu a urputnost si 
ale barevné penízky zasloužil každý. Komu se jich podařilo nastřádat všech osm, mohl si ve stánku štěstí vybrat 
některou z krásných a hodnotných cen. 
Kromě soutěží byl pro naše nejmenší připraven i zajímavý doprovodný program. Snad na žádné dětské akci 
nesmí chybět malování na obličej. Ani v Mantově tomu nebylo jinak, takže za pár chvil po hřišti pobíhalo několik 
spidermanů, kočiček, tygříků, berušek či smrťáků. V rukách dětí se začaly objevovat meče, kytičky i různá drobná
zvířátka, vymodelovaná z balónků. Ti odvážnější se pak neváhali chopit mikrofonu a zazpívat v dětské karaoke 
show svojí oblíbenou písničku. A protože byl horký červencový den, přišlo nakonec vhod i osvěžení v podobě
obrovské hromadě pěny. Ta udělala dětem asi největší radost a dovádění v ní si velmi užívali! 
Do Mantova nás přijeli pozdravit také mistři republiky v házené – hráči Talentu M.A.T. Plzeň Leoš Petrovský a 
Honza Misař. Kluci přivezli ukázat mistrovský pohár a zlaté medaile, rozdali několik podpisů, odpověděli na 
zvídavé otázky a nakonec se zapojili i do soutěží s dětmi. Honza zaujal místo v brance a Leoš si s malými 
příznivci házené zahrál vyřazovací soutěž v „sedmičkách“.
Na tom, že se nedělní prázdninové odpoledne v Mantově se vydařilo, má velkou zásluhu i MAS Radbuza, která
tuto akci podpořila částkou 5.000,- Kč ze svého grantového programu pro rok 2014. Děkujeme!

Luděk Rosenberger (místostarosta obce Chotěšov)
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MAS Radbuza spolupořádala aktiv kronikářů
Již po několikáté se sešli kronikáři na pracovním aktivu 22. května 2014. Tentokráte na zámku v Rochlově. 
Setkání uspořádalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici ve spolupráci s Mikroregionem 
Radbuza, MAS Radbuza, Obecním úřadem v Rochlově a zámkem Rochlov.  Přijelo více než 20 kronikářů nejen 
z okresu Plzeň-sever, ale i z okresu Tachov, Domažlice a Plzeň-jih. Po  prohlídce zámku a jeho okolí, které bylo 
velice zajímavé, čekala kronikáře pracovní část. 
Tu zahájil starosta obce pan Jiří Patera. S programem seznámila přítomné Ing. Andrea Kubernátová
z Mikroregionu Radbuza a celou pracovní část vedla Jana Dienstpierová z muzea v Mariánské Týnici. Každý 
kronikář dostal prostor k prezentaci své práce: jak píše kroniku, jak získává podklady i jakou vede dokumentaci ke 
kronice. Hovořilo se i o problémech které jsou s prací kronikáře spojeny. Byla  možnost promítání , někteří
kronikáři natáčejí i videozáznamy. Byla to vlastně výměna zkušeností mezi jednotlivými kronikáři. Požadavek na 
takový aktiv bez lektora, vzešel z řad kronikářů na aktivu v Mariánské Týnici v roce 2013. Bohužel  z časových 
důvodů nebyl prostor  na prohlížení kronik a dokumentace, kterou někteří přinesli. Ale pokusíme se to napravit na 
aktivu 21. května  2015 v Holýšově.
Práce kronikáře je velice záslužnou činností, nejen pro samotnou obec, ale i pro muzea, archivy i jednotlivé
badatele, pro které je cenným zdrojem informací. Za to patří všem kronikářům poděkování.

Jana Dienstpierová (redakčně upraveno)

Z aktivu kronikářů na zámku Rochlov Z aktivu kronikářů na zámku Rochlov

MAS Radbuza se připravuje na standardizaci MASek 

Již v minulých číslech zpravodaje jsme vás informovali, že se chystá tzv. standardizace místních akčních skupin. 
Definování standardů probíhalo celkem dlouho, ale v tuto chvíli je již k dispozici definitivní podoba a jsou známa 
pravidla, podle kterých bude probíhat standardizace MAS. Na webových stránkách SZIFu, konkrétně na adrese 
http://eagri.cz/public/web/file/320777/METODIKA_PRO_STANDARDIZACI_MISTNICH_AKCNICH_SKUPIN.pdf
je zveřejněna metodika pro standardizaci MAS.
Téměř pro všechny MAS v celé České republice (cca 180 MAS) přináší standardizace požadavky na úpravy (byť
někdy jen drobné) stanov, statutů a dalších vnitřních dokumentů, restrukturalizaci členění jednotlivých členů (nově
budou všichni členové rozděleni do tzv. zájmových skupin), a klade další podmínky na fungování jednotlivých 
orgánů a kanceláře MAS.
Jednou z hlavních podmínek standardů je, že veřejný sektor (zjednodušeně řečeno obce) nesmí mít v místním 
partnerství více než 49% hlasovacích práv, a to dokonce při žádném z hlasování s ohledem na složení přítomných 
členů při jednáních a dále žádná ze zájmových skupin, do kterých budou rozděleni i zástupci veřejného sektoru, 
nesmí mít více než 49% hlasovacích práv. Přitom platí, že každý člen partnerství (v našem případě člen Valné
hromady) je členem pouze jedné zájmové skupiny. Rozdělení do zájmových skupin je na každém členovi, počet a 
názvy skupin si definuje přímo místní partnerství. Mělo by platit, že jednotlivé skupiny odpovídají prioritním 
oblastem strategie.
Proces standardizace bude probíhat tak, že MASky podají žádost prostřednictvím portálu farmáře vyplněním 
žádosti včetně povinných příloh. Jednou z povinných příloh je list se seznamem obcí, které odsouhlasily zařazení
svého území do zájmového území MAS s podpisy všech starostů a starostek, kteří potvrdí existenci tohoto 
souhlasu.
Termín pro podávání žádostí o standardizaci MAS je od 24.11.2014 do 22.5.2015. Management MAS do listopadu 
2014 připraví všechny úpravy dokumentů a ke konci roku bude nutné svolat jednání Valné hromady, kde budou 
muset být tyto dokumenty schváleny v takovém znění, aby splňovaly standardy. Účast členů VH na tomto jednání
bude proto velice žádoucí.
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Chotěšovský slunovrat bavil i letos 

Z akce Chotěšovský slunovrat Z akce Chotěšovský slunovrat

Z akce Chotěšovský slunovrat (foto L. Šimek) Z akce Chotěšovský slunovrat (foto M. Brouček)

Z akce Chotěšovský slunovrat (foto M. Brouček)

Akce Chotěšovský slunovrat byla první ze série kulturních akcí v území MAS Radbuza, kterou v roce 2014 a 
následně v roce 2015 nabízí MAS Radbuza ve spolupráci s dalšími partnery jako kulturní nabídku v rámci 
programu 6 respektive 9 týdnů baroka. Tento program je nosným regionálním programem společnosti Plzeň
2015, o.p.s. v návaznosti na titul Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Jak už z názvu vyplývá, je tento 
program zaměřený na téma západočeského baroka. Akce, které se v rámci tohoto programu konaly nebo příští
rok uskuteční se tak nejčastěji budou odehrávat v barokních dominantách v území MAS Radbuza a často budou 
mít barokně historický námět.
Chotěšovský slunovrat a další kulturní akce zajišťované místní akční skupinou Radbuza v sezoně 2014 a 2015 
jsou podpořeny z dotačního titulu Plzeňského kraje "Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň
- Evropské hlavní město kultury 2015". Akce budou dále podpořeny v příštím roce společností Plzeň 2015, o.p.s. 

Na letošním již druhém ročníku Chotěšovského 
slunovratu měli návštěvníci možnost vidět hudební
vystoupení sboru Canticorum, pro děti bylo opět 
připravené loutkové divadlo Třemošná a hudební
scéna (tentokrát pouze jedna) zaměřená na folk a 
odkaz Karla Kryla nabídla interprety jako Salome, 
Jakub Noha Band, Jiří Smrž, Eva Henychová, Louka 
Band nebo Petr Fürstl.
Nechyběl ani řemeslný jarmark, dětský koutek pro 
děti, domácí kavárna se spoustou zákusků.
Jako již tradičně byly návštěvníkům k dispozici 
prohlídky konventu a jak se stává při této akci 
zvykem, otevřelo se zájemcům i klášterní podzemí.
I přes nepřízeň počasí si letos do kláštera našlo cestu 
více než 350 návštěvníků, kteří jistě nelitovali, že se 
akce zúčastnili. Budeme se těšit příští rok při dalším 
ročníku Chotěšovského slunovratu na viděnou. 
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Rochlovské řemeslnění poodhalilo tajemství řemesel 

Z akce Rochlovské řemeslnění Z akce Rochlovské řemeslnění

Z akce Rochlovské řemeslnění Z akce Rochlovské řemeslnění

Dne 19.7.2014 se konala na zámku Rochlov vůbec poprvé v historii tohoto místa akce s názvem Rochlovské
řemeslnění. Tato akce byla realizována v rámci projektu spolupráce Venkov Plzni – Odhalujeme industriální stopy 
Plzeňska. Pro návštěvníky byl přichystán velmi bohatý program, který byl zaměřený na prezentaci nejrůznějších 
řemesel, která se v dobách dřívějších na zámku a přilehlých objektech provozovala.
Ti, kdo si našli v tento den cestu na zámek, mohli z programu vybrat například prohlídku řemeslné dílny kovářské, 
dřevořezbářské a klempířské, kde po celý den probíhala živá ukázka těchto řemesel, mohli si prohlédnout 
expozici litinových a kovářských výrobků, pro zájemce byly přichystány přednášky na téma bylinkářství spojené s 
prohlídkou bylinkové zahrádky, kterými provedly RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. a Sabina Mališová. V 
pivovarském sklepení, nově zpřístupněném návštěvníkům, byla k vidění expozice Hospodářství a domácnost v 
dobách dřívějších, v Hostinci 1749 byla volně přístupná expozice na téma

pohostinství a probíhaly ukázky řemesla 
kuchařského, za použití čerstvých bylin z místní
zahrádky. Kuchařské výtvory pak mohli návštěvníci 
ochutnat. Pro děti, ale i jejich rodiče byla k dispozici 
autodráha, kdy si každý zájemce mohl nejprve 
sestavit své vlastní autíčko, které pak mohl prohánět 
po autodráze.
Zlatým hřebem programu byla bezesporu prohlídka, 
při které ochotnický soubor provedl návštěvníky po 
zámeckých prostorech ztvárněním pověsti Tajemství
piva v Rochlově. Toto umělecké vystoupení se 
během dne opakovalo celkem čtyřikrát a mělo velký 
úspěch.
Co by to ovšem bylo za řemeslnění, kdyby na něm 
chyběl řemeslný jarmark? Stánky s řemeslnými 
výrobky a místními produkty tak dokreslily atmosféru 
celé akce. Z akce Rochlovské řemeslnění
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Při soustředění mladých historiků vznikaly animované filmy 

Z exkurze po památkách – dvůr Gigant

Z exkurze po památkách – Křížový vrch

Děti při tvorbě filmu

Děti při tvorbě filmu

V posledním prázdninovém týdnu organizovala MAS Radbuza v rámci projektu spolupráce Otevíráme poklady 
venkova  Soustředění mladých historiků. V rámci tohoto týdenního kurzu, který fungoval podobně jako příměstské
tábory, pracovaly děti ve věku 5 až 14 let na krátkých animovaných filmech zaměřených na historii a zajímavá
místa v našem území. Kurzu se zúčastnilo 19 dětí, z toho několik  i z obcí mimo území MAS Radbuza. Aby získali 
účastníci kurzu inspiraci, absolvovali hned na začátku, tedy v pondělí, exkurzi po pamětihodnostech v okolí. 
Postupně tak navštívili dvůr Gigant v Kotovicích, klášter v Chotěšově a na závěr výletu čekal na všechny pěší
výšlap na rozhlednu na Křížovém vrchu. Všem dětem se výlet moc líbil. Druhý den již děti zasedly do lavic v 
budově ZUŠ v Dobřanech, kde byl na ně v dopoledním bloku přichystán Ing. Karel Drhovský se svým povídáním 
o historii území. Přestože věkový průměr dětí byl kolem 8 let, dokázaly vydržet poslouchat o historii téměř celé
dopoledne. Aby to povídání nebylo tak únavné, byl 
výklad zpestřený prvním nácvikem tvorby scénáře 
Animovaného filmu, kdy si děti vyzkoušely jednu z 
pověstí zpracovat do několika scén.
Od středy do pátku pak všichni pracovali pod 
vedením odborných lektorů z Animánie. Byli 
rozděleni do čtyř skupin a během velice krátké doby 
dokázaly jednotlivé skupiny vytvořit krátké animované
filmy.
V pátek odpoledne pak mohla být rodičům dětí a 
dětem samotným přehrána hrubá verze filmů. Všichni 
byli nadšeni z výsledku, kterého se jim podařilo 
dosáhnout.
Upravené verze filmů budou zveřejněny na youtube a 
odkaz na videa bude umístěn na webových stránkách 
MAS. Filmy by měly být rovněž zařazeny do soutěže 
Juniorfest a využívány v mateřských a některých 
základních školách v území MASek zapojených do 
projektu. 

Závěrečná projekce filmů



Dne 17.6.2014 se konala první Valná hromada MAS 
Radbuza v tomto roce. Valná hromada vzala v úvodu 
jednání na vědomí rezignaci Václava Štefánka a 
Jana Košťála na členy Dozorčí rady z důvodu 
nedostatku času pro vykonávání této funkce. 
Z tohoto důvodu bylo třeba zvolit nové složení
Dozorčí rady. Z jednání VR vzešel návrh na členy 
DR ve složení Antonín Kolář, Ing. Jaroslava 
Konvalinková a Jiřina Vogeltanzová, kteří byli Valnou 
hromadou následně zvoleni.
Valná hromada vzala dále na vědomí informaci 
předsedkyně o rezignaci obce Čeminy na členství ve 
Valné hromadě MAS. Územně samozřejmě i nadále 
zůstává obec součástí MAS Radbuza.
V souvislosti s opakovaným posunem dokončení
projektu spolupráce způsobeným partnerskými MAS 
a na základě doporučení VR se Valná hromada 
rozhodla schválit čerpání úvěru od ČS na pokrytí
předfinancování projektu spolupráce „Skrytá
bohatství aneb venkov Plzni“.
Na jednání VH MAS Radbuza byl rovněž přítomen 
jako host místopředseda NS MAS ČR a manažer 
MAS Český západ – místní partnerství, Jan Florian, 
který ve své prezentaci na závěr jednání přítomné
členy VH informoval o aktuálních přípravách 
standardizace MAS, novém plánovacím období, 
operačních programech a tvorbě strategie území.   
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Z jednání VH MAS Radbuza

KS MAS PK se prezentovalo na Zemi živitelce
MAS Radbuza se společně s dalšími MASkami Plzeňského kraje pod hlavičkou Národní sítě MAS prezentovala 
ve dnech 28.8. až 2.9. na akci Země živitelka v Českých Budějovicích.
Celá prezentace byla zaměřena na prezentaci zajímavých míst v území jednotlivých MAS, na jejich činnost a 
nechyběla ani část zmiňující blížící se rok 2015 a titul Plzeň – Evropské hlavní město kultury, tedy příležitost pro 
region přivést do území zahraniční návštěvníky.
I přes nepřízeň počasí navštívily stánek KS MAS PK stovky návštěvníků. Součástí akce Země živitelka byl i 
bohatý doprovodný program, za zmínku stojí např. páteční seminář pořádaný Spolkem pro obnovu venkova na 
téma Podpora rozvoje venkova v ČR.

Stánek KS MAS PK na Zemi živitelce

Z jednání Valné hromady MAS Radbuza (foto R. Hrdlička) Vznikající expozice (foto J. Bostl)

Expozice KS MAS z celé ČR v pavilonu Z

V budově mateřské školy v Kvíčovicích ani o 
prázdninách neutichl ruch, i když ruch dětských 
hlasů vystřídal ruch stavebních nástrojů. Začaly se 
totiž práce na expozici Štěpánky Haničincové, která
vzniká v rámci projektu Otevíráme poklady 
venkova, a která je realizována v partnerství s obcí
Kvíčovice.
Ke konci prázdnin jsou již dokončeny veškeré
stavební úpravy a do výroby byla zadána samotná
expozice. Již brzy se tak dětem z mateřské školky a 
jejím rodičům, ale i dalším návštěvníkům a turistům 
otevřou dveře, které dovolí nahlédnout 
prostřednictvím interaktivních a multimediálních 
prvků pod pokličku života Štěpánky Haničincové, 
především pak do jejího života spojeného s 
dětským filmem. Slavnostní otevření expozice 
proběhne až na jaře příštího roku ovšem expozice 
bude návštěvníkům k dispozici již po dokončení
prací, tedy přibližně za měsíc. Přesné termíny 
budou zveřejněny na webu MAS.

Výstavba expozice Štěpánky 
Haničincové je v plném proudu
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Projekt „Komplexní zajištění aktivit pro regionální projekt 9 týdnů baroka 
v oblasti Stodska a Dobřanska“

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

MAS Radbuza kromě dotace na činnost a chod MAS 
získala v letošním roce od Plzeňského kraje ještě
jednu dotaci, a to konkrétně na projekt související s 
aktivitami společnosti Plzeň 2015. MAS Radbuza 
totiž ve spolupráci s Plzní 2015 připravila program 
pro oblast Stodska a Dobřanska pro tzv. regionální
projekt 6 respektive 9 týdnů baroka. Plzeň 2015 si 
vytipovala partnery, se kterými by v našem území
ráda realizovala jejich regionální programovou 
nabídku v rámci titulu Plzeň – Evropské hlavní město 
kultury. MAS Radbuza následně zastřešila tyto 
partnery jedním projektem, na který od Plzeňského 
kraje získala dotaci ve výši 120 tisíc korun pro rok 
2014 a písemný příslib 220 tisíc korun pro rok 2015 
na realizaci kulturních akcí zařazených do 
programové nabídky 9 týdnů baroka.
V letošním roce, kdy se realizovalo tzv. 6 týdnů
baroka, byla bohužel naše oblast jednou ze tří, které
finančně nepodpořila Plzeň 2015, nicméně na 
realizaci akcí posloužila zmiňovaná dotace z PK. V 
příštím roce, pro realizaci 9 týdnů baroka již máme 
příslib i od společnosti Plzeň 2015 na 
spolufinancování kulturních akcí realizovaných v 
rámci projektu.

Letos již v rámci realizace projektu proběhly akce 
Chotěšovský slunovrat (článek o akci naleznete na 
jiném místě zpravodaje), koncert kapely Ensemble 
Inégal v kostele ve Vejprnicích a přednáška na téma 
Byliny, rostliny a jejich využití v době baroka a v době
současné na zámku Rochlov. Poslední akcí, která
se letos v rámci projektu uskuteční 5.9. v kostele sv. 
Víta v Dobřanech, je koncert barokní hudby 
(pozvánka na akci je pod článkem). O programu na 
rok 2015 vás budeme informovat v některém z 
příštích čísel zpravodaje.

Z koncertu ve Vejprnicích (foto J. Valenčat)

I letos nás uvidíte na ITEPu

Stejně jako v předchozích letech, i letos se bude 
MAS Radbuza ve spolupráci s dalšími MAS PK 
prezentovat na veletrhu cestovního ruchu ITEP v 
Plzni, letos ve dnech 25. až 27. září. Akce se koná
jako loni v hale Lokomotivy na Slovanech, přesné
stanoviště MASek nám ještě není známo, s největší
pravděpodobností ovšem na některé z venkovních 
ploch, jako tomu bylo v letech předešlých.

MAS Radbuza, o.s.,

nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

http://www.mas-radbuza.cz

Tel.: 602 405 576, 725 830 833


