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Zpravodaj MAS Radbuza, z.s.
Číslo 3/2017

Slovo úvodem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

doufám, že jste si užili prázdniny a slunné dny, jste odpočatí

a plní síly. Náš tým Mas Radbuza moc klidné prázdniny neměl,

ale o to víc se může pochlubit velkým množstvím odvedené

práce. Jak v oblasti společenského a kulturního dění, které jsme

pro Vás připravili, tak i pilnou prací v kanceláři, přípravou

prvních výzev a žádostí o dotace v rámci schválené Strategie.

Proběhla také většina projektů podpořených naším Grantovým

dotačním programem a nadále bezproblémově funguje práce na

projektu MAP (Místní akční plány ve vzdělávání), kde pravidelně

zasedají pracovní skupiny. Proto to hlavní, co bych chtěla úvodem udělat, je poděkovat

celému týmu a Ing. Janu Bostlovi. Velice vzorně se zhostil role předsedy, celý tým sjednotil

a naladil na jednu notu. Myslím, že to je klíč k úspěchu a funkčnosti územního celku, jako je

Místní akční skupina.

V polovině června proběhl již tradiční Chotěšovský slunovrat. Akce byla velmi úspěšná,

svědčí o tom vysoká návštěvnost a spokojenost. Letos poprvé jsme Slavnosti slunovratu

uspořádali ještě jednou na severním Plzeňsku a to v obci Kozolupy. První ročník dopadl nad

očekávání. Sjeli se lidé z širokého okolí, ochutnali, či si zakoupili produkty místních výrobců,

ale hlavně prožili pohodové odpoledne s příjemnou hudbou, pestrým programem a možností

posedět s přáteli během slunného dne. Neméně povedenou akcí bylo Baroko na bylinkovém

panství Rochlov, i o té se dočtete na dalších stránkách zpravodaje.

O prázdninách jsme nezapomněli ani na děti. I letos proběhlo Animační soustředění, kde si

děti mohly pod vedením zkušených instruktorů vyzkoušet tvorbu krátkých animovaných filmů,

pracovat s moderními technologiemi, ale také si zahrát spoustu zábavných her. Tentokrát na

téma western.

Poslední společenskou akcí, kde jsme se účastnili a ráda bych se o ní zmínila, bylo Rockové

léto na Mži. Tento festival pořádá Mikroregion Touškovsko ve spolupráci se spolkem Soubor

Kreténů Kozolupy. Na festivalu vystoupilo několik hvězd současné české rockové scény, jako

je například Traktor nebo Krucipüsk. Na festival dorazilo něco málo přes 700 fanoušků a my

měli možnost představit naši činnost zas další skupině našich spoluobčanů.

V nejbližší době nás čeká ITEP – Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje, kde se s námi

můžete potkat. Pozvánku a další informace o všech aktivitách naleznete ve zpravodaji.

Ing. Michaela Opltová, místopředsedkyně MAS Radbuza, z.s.



Jaké bylo léto…….

Slavnosti Slunovratu 

Slavnosti slunovratu probíhaly v letošním roce na dvou místech našeho zájmového území.

V polovině června v prostorách Chotěšovského kláštera, který svou dominantou tvoří

nádhernou kulisu této akce. Návštěvníci si mohli užít bohatý hudební program, ochutnat

mnoho dobrého či zakoupit drobnost pro radost u rozmanitých stánků. Též si mohli

prohlédnout konvent, podzemí i zahrady kláštera. Zajímavou památku na příjemné odpoledne

do rodinného alba bylo možno pořídit díky Fotopointu zapůjčeného Mikroregionem Radbuza.

Kdo to nestihl, nevadí, stejnou možnost bude mít i na blížícím se ITEPu (pozvánku naleznete

na straně 7 tohoto zpravodaje).

Akce byla finančně podpořena z Grantového dotačního programu obce Chotěšov a

Mikroregionem Radbuza.

O dva týdny později se slavnost konala podruhé, tentokrát v Kozolupech. I zde si návštěvníci

přišli na své – hudební program, stánky, výborné jídlo i pití, malování na obličej, skákací hrad

a ohnivá show na samý závěr večera. Počasí nám přálo stejně jako v Chotěšově a co dalšího

si v příjemný letní den přát?
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U malování na obličej byla fronta celý den Ohnivá show byla velmi působivá

U stánků bylo z čeho vybírat Magická zákoutí uvnitř kláštera 



Letní animační soustředění

Letošní animační soustřední pro děti napříč celou základní školou proběhlo ve dvou místech

a termínech – v červenci – již tradičně - v Dobřanech a v srpnu premiérově

v Kozolupech. Tématem soustředění byl western. Děti si mimo účasti v mnoha hrách

a aktivitách během týdne vyzdobily promocí textilních barev a fixů trika s danou tématikou,

v rámci celodenního výletu navštívily Westpark v Plzni a od středy již vymýšlely, připravovaly

a animovaly filmy pod vedením zkušených lektorů z Animánie. Výsledkem bylo několik velmi

vydařených snímků, které je možno shlédnout na následujících odkazech.

Dobřany: Kozolupy:
https://youtu.be/Pk8BxD_8YsI https://youtu.be/7yaT8xm8Zbg

https://youtu.be/YMfwRLtyvVs https://youtu.be/CCE03coUzrY

https://youtu.be/YU9FRZQqKBM https://youtu.be/99T7Xjw66Mw

https://youtu.be/rKpVomfJiew https://youtu.be/KN9pe3SY0Hs

https://youtu.be/ecncJXaNc_g

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY

Vlastnoručně vyrobená trika 

Maximální zaujetí při práci 

Rýžování zlata ve Westparku bavilo všechny

Závěrečná prezentace pro rodiče
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https://youtu.be/Pk8BxD_8YsI
https://youtu.be/7yaT8xm8Zbg
https://youtu.be/YMfwRLtyvVs
https://youtu.be/CCE03coUzrY
https://youtu.be/YU9FRZQqKBM
https://youtu.be/99T7Xjw66Mw
https://youtu.be/rKpVomfJiew
https://youtu.be/KN9pe3SY0Hs
https://youtu.be/ecncJXaNc_g
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V krásnou, prosluněnou sobotu 29. července se opět po roce konala akce s poetickým

názvem Baroko na bylinkovém panství Rochlov. Stejně jako loni měla akce podtitul „Ochutnej

zámek i podzámčí“ a stejně jako loni tuto akci pořádala MAS Radbuza ve spolupráci s o. p. s.

při společnosti Pegisan. A z podtitulu vyplývá, že návštěvníci opět odcházeli plni dojmů a

hlavně s plnými žaludky.

O občerstvení se letos staral Restaurant Budino p. Davida Vavrocha, Hostinec 1749 a

Restaurace U Sousedů, z nichž prvně jmenovaný měl pokrmy spíše luxusnějšího charakteru

(zámecká kuchyně) a ostatní naopak jídla z podzámčí. Ze zámeckých pokrmů jste mohli

ochutnat například candáta s kroupovým rizotem nebo kachní stehno a naopak bramboráky,

klobásy či různé pomazánky byly uvařeny v kuchyni podzámčí. Jelikož bylo letošní téma mák

(makovici má rochlovské panství v erbu), byla možnost ochutnat i různé dezerty, kde byl mák

jednou ze složek.

Kromě vynikajícího minigastrofestivalu jste se mohli těšit také na bohatý doprovodný

program. Na téma „Barokní krajina a parky“ vystoupil se svojí přednáškou Ing. Karel

Drhovský a aby bylo tématu učiněno zadost, vystoupila také Lucie Davídková se svojí

přednáškou „Mák“.

Bylo vyhověno i návštěvníkům, kteří se těšili na živou hudební produkci. Ve velkém sále

vedle hostince v podvečer vystoupilo uskupení Musica Braunensis ve složení Přemysl Kšica

na varhany a cembalo, Jan Thuri na hoboj a vše doprovázela zpěvem Eva Benett.

A protože jsme byli v překrásném areálu rochlovského panství, byla by škoda, kdybychom si

zámek neprohlédli. Prohlídky byly letos uskutečněny formou oživených divadelních

představení a byl o ně opravdu enormní zájem.

Oživená prohlídka Pestrá nabídka lokálních řemeslníků

A zlatým hřebem celého odpoledne byl

po setmění se konající, nádherný barokní

ohňostroj, který po několik hodin připravoval

p. Jiří Honc z firmy Theatrum Pyrotechnikum

z Českého Krumlova.

Inu, každý si našel to své, všichni se krásně

bavili, dobře se najedli a nikdo neodcházel

s pocitem promarněného odpoledne.

Budeme se těšit i příští rok na bylinkovém

panství Rochlov na shledanou.

Zámek v celé své kráse

Baroko na bylinkovém panství Rochlov 
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Dne 26.8.2017 se MAS Radbuza zúčastnila akce Rockové léto na Mži v Kozolupech

a prezentovala své aktivity s možností čerpání dotací pomocí realizace Strategie MAS.

Rockové léto na Mži 

Letní slavnost na Křížovém vrchu 

Stánek MAS Radbuza 

Inspirace pro ty, co ještě neviděli rozhlednu zevnitř 

Příchozí fanoušci 

Zábava pro dětské návštěvníky 

Dne 5.7.2017 se MAS Radbuza zúčastnila akce Letní slavnost na Křížovém vrchu a

prezentovala své aktivity a informace o možnostech čerpání dotací prostřednictvím realizace

Strategie MAS. Této akce se naše MAS účastnila již po několikáté. Stejně jako v předešlých

letech si na poutní místo našlo cestu několik stovek návštěvníků akce, kteří se mohli

dozvědět více o aktivitách MAS Radbuza a možnostech finanční podpory z jednotlivých

výzev MAS Radbuza.

Rozhledna na Křížovém vrchu je jednou z dominant území naší MAS a v současné době

probíhají rekonstrukční práce na fasádě celé budovy. Rovněž proběhly úpravy vnitřních

prostor lodi, kde došlo především k úpravě podlahy a byla nainstalována torza soch z bývalé

křížové cesty.

O rozhlednu se v současné době stará město Stod, které zároveň zajišťuje pro návštěvníky

kvalitní rozhled do krajiny údržbou okolní zeleně. Jak je z rozhledny vidět do krajiny napoví

jedna z přiložených fotografií, a kdo zde ještě nikdy nebyl, tomu lze návštěvu tohoto místa

vřele doporučit.
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Výzvy SCLLD MAS Radbuza

MAS Radbuza, z.s. vyhlásila již celkem čtyři výzvy v rámci Strategie komunitně vedeného

místního rozvoje. Jako první „vlaštovky“ byly vyhlášeny výzvy Operačního programu

Zaměstnanost (OPZ), a to konkrétně výzva č. 1 k opatření SCLLD 2.4 – Prorodinná opatření a

výzva č. 2 k opatření SCLLD 2.3 – Podpora sociálních služeb. Obě výzvy byly vyhlášeny ke

dni 1.6.2017 a příjem žádostí byl ukončen dne 30.6.2017. K oběma vyhlášeným výzvám se

dne 14.6.2017 uskutečnil seminář pro žadatele, kde byli žadatelé seznámeni s pravidly výzvy,

způsobilým i nezpůsobilými výdaji a způsobem, jak podat žádost v ISKP2014+. Do výzvy č. 1

na Prorodinná opatření byly podány celkem dva projekty, do druhé výzvy na sociální služby se

nepřihlásil žádný žadatel. U obou přijatých projektů do výzvy na Prorodinná opatření provedla

kancelář MAS kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti. Dalším krokem procesu

hodnocení bylo věcné hodnocení projektů, které provedla Výběrová komise MAS Radbuza

dne 15.8.2017. Ta přidělila projektům body dle předem stanovených preferenčních kritérií. Pro

úspěšné absolvování věcného hodnocení bylo potřeba, aby projekt dosáhl minimální bodové

hranice 50 bodů. Tuto podmínku bohužel jeden z podaných projektů nesplnil, a proto nebyl

doporučen Výběrovou komisí k financování. Projekt, který doporučila Výběrová komise

k financování bude projednán a případně schválen na jednání Výkonné rady, které proběhne

14.9.2017. Následně bude předán k závěrečnému ověření způsobilosti ze strany řídícího

orgánu.

Jako další byla vyhlášena výzva č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), a to na

Podporu zemědělského podnikání, Zpracování zemědělských produktů, Podporu

nezemědělského podnikání, Lesnickou infrastrukturu, Zemědělské podnikání, Pozemkové

úpravy, Meliorační a zpevňující dřeviny v lesích, Neproduktivní investice v lesích a Podporu

lesnického podnikání. V rámci této výzvy mohly být podpořeny projekty celkovou částkou ve

výši téměř 10 mil. Kč. I k této výzvě pořádala MAS Radbuza seminář pro žadatele, a to dne

12.7.2017. Do výzvy se přihlásilo se svým projektem celkem osm žadatelů. Stejně jako

u výzev OPZ byla u projektů v první řadě provedena administrativní kontrola a kontrola

přijatelnosti. Následně se dne 23.8.2017 uskutečnilo jednání Výběrové komise, na kterém byly

projektům přiděleny body podle předem stanovených preferenčních kritérií. Všechny podané

projekty byly doporučeny Výběrovou komisí k financování a následně budou projednány a

případně schváleny na jednání Výkonné rady, které proběhne 14.9.2017. Schválené projekty

předá MAS Radbuza k závěrečnému ověření způsobilosti na Regionální odbor SZIF přes

Portál farmáře.

V současné době je vyhlášena výzva č. 3 k opatření SCLLD 2.1 – Podpora zaměstnanosti

s příjmem žádostí o podporu do 22.9.2017. Do konce tohoto roku MAS Radbuza plánuje

vyhlásit také výzvy v rámci Integrovaného regionálního programu (IROP), prostřednictvím

kterých podpoří projekty zaměřené na obnovu národní kulturní památky – kláštera Chotěšov,

zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání, dopravu, sociální podnikání a sociální bydlení.

Sledujte naše internetové stránky www.mas-radbuza.cz, kde naleznete všechny aktuální

a podrobné informace k vyhlášeným i plánovaným výzvám.

Foto ze semináře k 1. výzvě PRV Foto  z jednání Výběrové komise 15.8.2017

http://www.mas-radbuza.cz/
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Pozvánky na akce
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