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ZPRAVODAJ

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí čtenáři
za pár týdnů vkročíme do nového roku 2017. Zdá se mi, jako by to
byl pouhý okamžik a ne půl roku, co jsem vás informovala o dění
v naší MAS Aktivios, z. s. Na sklonku roku se člověk zamýšlí ne‑
jen sám nad sebou samým, ale i nad smyslem toho co dělá.
Už je to skoro tři čtvrtě roku, co jsme 30. března 2016 podali
na Ministerstvo místního rozvoje ČR (MMR) vypracovanou
strategii našeho území k posouzení a ke schválení, abychom
získali tolik očekávané finanční prostředky do našeho území
a mohli tak jako v minulém období 2007–2013 podporovat další
projekty na našem území. Na vnitřní dvoustranně jsem pro vás
připravila stručný přehled opatření, která předpokládáme, že
budou podporována přes MAS Aktivios, z. s. Podrobnější přehled
byl zveřejněn již v minulém čísle Zpravodaje 1/2016 a dále na
www.mas‑aktivios.cz.
V srpnu 2016 jsme na vyzvání MMR promptně opravili drobné
administrativní chybičky. A až před pár dny, 29. listopadu 2016,
jsme obdrželi závěry prvního věcného hodnocení. Nyní inten‑
zivně pracujeme na doplnění výžádaných údajů. Již jsme se smí‑
řili s tím, že do konce roku 2016 žádné finance na MAS nedorazí,
co mě ale opravdu trápí, je to, jak nám neustálé prodlužování
schvalování Strategie MAS ze strany MMR, potažmo jednotli‑
vých ministerstev ztěžuje existenci spolku a vyvolává v řadách
naši členů nedůvěru v naši práci i v samotnou dotační politiku.
O to větší poděkování patří Plzeňskému kraji, že nás v těchto těž‑
kých dobách nenechal na holičkách a stále nás podporuje.
Mám radost z toho:
• Že se věnujeme seniorům a že několik let úspěšně běží pod
záštitou MAS Virtuální univerzita třetího věku pro seniory
(VU3V) v Přešticích a že stejně roků úspěšně běží i v malič‑
kých Nezdicích o pouhých o 215 obyvatelích .
• Že nám záleží na úrovni našeho školství, a proto od června 2016
realizujeme ve spolupráci s městy Přeštice a Blovice Místní
akční plány vzdělávání pro jejich ORP. Musím konstatovat,
že setkání se školami jsou i pro nás velmi důležitá a přínosná
a věřím, že i školám přinesou pozitivní změny, které povedou
ke zkvalitnění vzdělávání. Je velmi důležité vidět v každém
žákovi především člověka a hodnotit nejen jeho výkony, ale
i jeho charakterové vlastnosti. Vždyť každý člověk nemusí
absolvovat vysokou školu, alekaždý člověk by měl vědět, co
je slušné a co ne, co ještě může a co už nesmí. Každý člověk
by měl druhého chovat v úctě, ať dělá jakoukoli práci, potřeba
každé kvalitně odvedené práce má svůj význam.
• Že poskytujemev rámci tzv. Šablon (nebo‑li Zjednodušeného
vykazování…) technickou pomoc při práci a zadávání projek‑
tových údajů do systému IS KP14 + všem 43 mateřským a zá‑
kladním školám z našeho území Přešticka, Blovicka, Staropl‑
zenecka a Mirošovska při zpracování žádosti do OPVV, přičemž
poradenství k věcnému obsahu šablon poskytuje konzultační
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středisko NIDV v Plzni (Národní institut pro další vzdělávání)
na Plzeňském kraji, odboru školství (více na str. 2),
Že se věnujeme dětem a pomáháme rodičům – již třetím ro‑
kem v době prázdnin od 15.–19. srpna 2016 pořádáme pro děti
do 15 let Letní animační soustředění (str. 6–7) a že se dětem
opět moc líbilo.
Že jsme od 15.–17. září 2016 propagovali celý náš region i naše
kolegy z ostatních MAS Plzeňského kraje na 12. ročníku vele‑
trhu cestovního ruchu v Plzni – ITEP 2016 (str. 11).
Že spolupracujeme s našimi mikroregiony a našimi členy,
Že podporujeme vzdělávání a díky panu inženýru Davidu
Vičarovi jsou semináře na účetnictví velmi oblíbené a vždy
plně obsazené a že díky úžasné vstřícnosti paní doktorky Olgy
Petríkové z odboru dozoru Ministerstva vnitra můžeme pořá‑
dat stejný seminář a to na dvou místech v území, pro lepší do‑
jezd a větší pohodlí účastníků, kdy v komornějším prostředí
se diskuze vždy lépe rozvine (str. 18).
Že se chceme dále věnovat mládeži v území, dát jí příležitost
 Pokračování na straně 2

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ
 Pokračování ze strany 1
zapojit se do dění v obcích a ukázat všem, v čem jsou mladí
dobří a šikovní, a v příštím roce po menší pauze opět vyhlásit
program pro mládež JUMP.
• Že poskytujeme dotační poradenství a vedeme účetnictví
Mikroregionu Přešticko.
• A že vás, milí přátelé, opět po roce mohu všechny pozvat na
tradiční Den s Aktiviosem, který se koná ve středu 14. prosince 2016 v prostorách Kulturního a komunitního centra
Přeštice od 13 hod (pozvánka na zadní straně novin). V pří‑
jemné předvánoční atmosféře vám představíme venkovské
expozice na území celého Jižního Plzeňska.
Našimi hosty budou pan Jindřich Pouska, majitel mlýna
v Mešně, pan doktor Martin Lang, vedoucí muzea ve Strašicích,
který nám poví, co nového se připravuje v přírodním parku
Brdy a představí vám svoji novou knihu, paní Valentová bude
poutavě vyprávět o historii Přeštic a pan Tejček přinese knihu
Počátky Přeštic – dějiny Přeštic I. díl (do roku 1420). Zajímavé

expozice na Nepomucku a Dobřansku, o kterých možná ani
nevíte, představí Pavel Motejzík a Václav Kubernát. Těšíme se
na diskuzi s vámi, rádi vyslechneme vaše názory a postřehy.
Díky vašim nápadům pak můžeme společně něco pěkného
a smysluplného připravit a naplánovat do dalších let.
Tak přijďte, těšíme se na vás, vždyť víte, že u nás jsou dveře i srdce
vždy otevřeny.
Vážení a milí, děkuji vám všem za přízeň a důvěru, kterou v nás
za ta léta stále máte a kterou doufám nezklameme. Velmi se
těším na další spolupráci s vámi a do nového roku vám všem
přeji jménem celé naši kanceláře pevné zdraví, lásku vašich
nejbližších, radost z každého dne a úsměv nejen na tváři, ale
i v duši. A protože nejen prací živ je člověk, tak nezapomeňte
odpočívat a trávit čas s vašimi blízkými, je to velmi důležité 
Za celou kancelář Hana Bouchnerová,
vedoucí kanceláře MAS Aktivios, z. s.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
Šablony pro MŠ a ZŠ

Uspořádali jsme dva bezplatné semináře:
V pondělí 7. 11. 2016 od 14.00 hod v zasedací místnosti MěÚ
Přeštice byl zaměřen především na problematiku šablon pro MŠ,
druhý se uskutečnil ve středu 9. 11. 2016 od 14.00 hod v zasedací
místnosti MěÚ Blovice v Blovicích a byl zaměřen především na
šablony pro ZŠ.
V první části obou seminářů byl představen celý kontext vý‑
zvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon,
sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření
MŠMT. Ve druhé části programu byl dostatek prostoru pro diskuzi.
Bylo zajištěno malé občerstvení.

Naše MAS Aktivios, z. s. připravila ve spolupráci s Národním in‑
stitutem pro další vzdělávání krajské pracoviště Plzeň (zkr. NIDV)
pro ZŠ a MŠ dva vzdělávací semináře, které byly zaměřeny na
problematiku věcného (obsahového) nastavení žádosti o dotace
v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I) Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV. Reagovali jsme
tak na četné ohlasy z území, neboť je to problematika, která školy
velmi zajímá a pro mateřské školy je toto téma zcela nové. NIDV
nabízí i individuální konzultace všem základním a mateřským
školám v Plzeňském kraji.Po technické stránce (pomoc při vklá‑
dání údajů do systému ISKP) je vám pak k dispozici pracovnice
MAS Aktivios.

Informační zdroje:

www.msmt.cz
www.dotaceeu.cz
Call linka MŠMT: pro Plzeňský kraj
Mgr. Králová Kateřina, tel.: 234 814 451
MAS Aktivios, z. s. (technická stránka):
Pavla Dusíková, info@mas-aktivios.cz, tel.: 774 497 871
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Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)
krajské pracoviště Plzeň
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
Metodik pro vzdělávání (věcná stránka šablon)
Mgr. Lucie Holacká, email: holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606,
775 571 657

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ
…ze semináře
Číslo výzvy: 02_16_022
Druh výzvy: průběžná
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 23. 6. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: nejpozději 30. 6. 2017
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:
31. 8. 2019
Délka trvání projektu: 24 měsíců
Fyzická realizace projektu: max. 1 měsíc před podáním žádosti
o podporu, nejdříve 1. 8. 2016
Oprávnění žadatelé: MŠ, ZŠ, MŠ a ZŠ
• Jeden subjekt (1 IČ) = jedna žádost
• Zapsané ve školském rejstříku
• Ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, musí
mít minimálně jedno dítě/žáka
Výše podpory:
Minimálně: 200 000 Kč
Maximálně: 200 000 Kč + počet dětí/žáků školy × 2200 Kč
Podpora na projekt:
• MŠ: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy × 2200 Kč)
• ŽŠ: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy × 2200 Kč)
• Případ MŠ+ZŠ: 200 000 Kč za MŠ + 200 000 Kč za ZŠ =
400 000 Kč + (počet dětí/žáků školy × 2200 Kč
Příklad: Součástí právnické osoby je základní škola se 150 žáky
a mateřská škola s 30 dětmi. Škola jako celá právnická osoba může
čerpat maximálně 200 000 + 200 000 + (180 × 2200) = 796 000 Kč
Poměrné čerpání pro MŠ a ZŠ:
MŠ: max. 200 000 + (30 × 2200) = 266 000 Kč
ZŠ: max. 200 000 + (150 × 2200) = 530 000 Kč

Aktivity pro MŠ:

1. Personální podpora
I/1.1 Školní asistent
I/1.2 Školní speciální pedagog
I/1.3 Školní psycholog
I/1.4 Sociální pedagog
I/1.5 Chůva

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů (40 h)
I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů (16 h)
I/2.3 Vzdělávání ped. pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 h
I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
I/2.5 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím
supervize
I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednic‑
tvím vzájemných návštěv
3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních
schopností u dětí v MŠ
I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ
I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s ro‑
diči dětí v MŠ

Aktivity pro ZŠ:

1. Personální podpora
II/1.1 Školní asistent
II/1.2 Školní speciální pedagog
II/1.3 Školní psycholog
II/1.4 Sociální pedagog

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v roz‑
sahu 16 hodin (varianty: a) Čtenářská gramotnost, b)
Matematická gramotnost, c) Cizí jazyky, e) Inkluze)
II/2.2, 2.4, 2.6
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP
v rozsahu 32, 56 a 80 hodin (varianty: a) Čtenářská
gramotnost, b) Matematická gramotnost, c) Cizí jazyky,
d) Mentoring)
II/2.3, 2.5, 2.7
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na
inkluzi – DVPP v rozsahu 32, 56 a 80 hodin
3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem
4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ
II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce
s rodiči žáků ZŠ

1.
2.
3.
4.

JAK POSTUPOVAT?

Prostudovat výzvu a související dokumenty
Zaregistrovat se do IS KP14+
Zajistit si certifikát el. podpisu
Projekt navázat na výstup z dotazníkového
šetření MAP a promyslet změnu ve škole (cíle →
aktivity/šablony → čas. harmonogram → perso‑
nál. obsazení)
5. V širším týmu vybrat vhodné šablony pro školu
(za pomoci kalkulačky)
6. Případné nejasnosti zkonzultovat s pověřenou
kontaktní osobou pro PK nebo prostřednictvím
jiných zdrojů (MAS a NIDV)
7. Vyplnit projektovou žádost v IS KP14+
8. Zkontrolovat seznam příloh k projektové žá‑
dosti podle přílohy č. 4 výzvy
9. Znovu prostudovat přílohu č. 2 Hodnocení kri‑
térií (soulad s výzvou)
10. Finalizovat projektovou žádost v IS KP14+
Pak čekat a každý týden kontrolovat stav pro‑
jektu a případné depeše v IS KP14+ J
Pozor – alespoň jedna zvolená šablona musí rozvíjet neslabší
místo, které vyšlo škole při hodnocení dotazníkového šetření
v prosinci 2015.
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MAP PŘEŠTICE/BLOVICE
Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Blovice
CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000023

Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Přeštice
CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000024

Projekt MAP pro území ORP Přeštice a ORP Blovice zpracovává
MAS Aktivios, z. s. ve spolupráci s dalšími aktéry z oblasti vzdě‑
lávání. Cílem projektu je vytvořit společnou platformu pro plá‑
nování a sdílení aktivit ke zlepšení vzdělávání a výchovy pro
rozvoj a maximální naplňování potenciálu každého dítěte. Vizí
je mít ve školství odborně vzdělané, motivované a inspirativní
učitele a vzdělávací pracovníky, podporovat jejich další vzdělá‑

organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupci
ZUŠ, zástupce KAP, zástupce ITI a zástupci rodičů. Dále byl
členy ŘV schválen Statut a Jednací řád ŘV. Další zástupci dle
návrhu členů ŘV podléhají schválení ŘV.
•

Během července až září 2016 probíhaly individuální rozhovory se zástupci mateřských a základních škol působícími
v území Přešticka a Blovicka. Cílem bylo zmapovat potřeby
a problémy jednotlivých škol, náměty na vzájemnou spolu‑
práci a hledat v území příklady dobré praxe. Výstupy sloužily
mimo jiné k návrhu konkrétních aktivit, které budou v rámci
MAP následně realizované.
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vání, podporovat dobré klima kolektivu a materiálně technické
zázemí jako důležitý předpoklad spokojeného učitele. Je zásadní
věnovat se podpoře pedagogických lídrů škol, spolupráci se zřizo‑
vateli a partnerské komunikaci. Místní akční plán vzdělávání je
jedním z prvních strategických nástrojů, který se má koncepčně
zabývat oblastí vzdělání s přihlédnutím na zmapované skutečné
a konkrétní požadavky, potřeby a problémy poskytovatelů a uži‑
vatelů vzdělávání v dané lokalitě. Je důležité sdělovat si zkuše‑
nosti a řešit společně problémy jako je například množství ad‑
ministrativy a vypořádání se s častými legislativními změnami,
na které ředitelům a pedagogům mnohdy nejsou poskytnuty
efektivní nástroje a metodiky. Tento dokument předkládá rámec
prioritních oblastí a cílů, které budou naplňovány aktéry vzdě‑
lávání na území ORP Přeštice / ORP Blovice v letech 2018–2023.
Dokument bude průběžně aktualizován na základě sesbíraných
podkladů z území. Jeho finální a závazná verze bude předložena
Řídícímu výboru MAP Přeštice/ Blovice ke schválení v roce 2018.
Dosud uskutečněné aktivity v rámci projektů:
•

První informační setkání proběhlo 1. června 2016 v Blovicích a 2. června 2016 v Přešticích. Na setkání byli pozvání
zástupci všech základních a mateřských škol a organizací vol‑
nočasového a neformálního vzdělávání. Cílem setkání bylo
představit celou problematiku zpracování Místního akčního
plánu, včetně jeho významu, metod a postupů zpracování
a harmonogramu. Všichni přítomni byli vyzváni k účasti
v Řídícím výboru projektu a ostatních aktivitách projektu.

•

Následně byli po oslovení všech relevantních aktérů v území
nominováni členové Řídícího výboru. První zasedání ŘV ORP
Blovice proběhlo 20. června 2016 a ŘV ORP Přeštice proběhlo 23. 6. 2016, kdy byly ustanoveny jednotlivé Řídící vý‑
bory ve složení: zástupce realizátora projektu MAP, zástupce
Plzeňského kraje, zástupci zřizovatelů a vedení škol, zástupci
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26. září v Blovicích a následně 29. září 2016 v Přešticích proběhlo veřejné setkání s názvem Vzdělávání na Blovicku/
Přešticku aneb Co všechno může škola a rodina udělat pro
dobrý vstup do života? Sloužící k diskusi o silných a slabých
stránkách vzdělávání v území. Jednalo se o setkání rodičů, pe‑
dagogických pracovníků i výchovných poradců a dalších, kdo
měli co říci či je toto téma zajímalo, přičemž na setkání byli
cíleně zvaní rodiče tak, aby se i náhled této skupiny, kterou je
formálními postupy obtížně možné zapojit, odrazil na výsled‑
ném Strategickém rámci MAP. Diskuse probíhala v jedné fázi
rozděleně podle jednotlivých cílových skupin tak, aby všichni

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ

Návrh Strategického rámce MAP byl zveřejněn na www.mas
‑aktivios.cz v sekci MAP, kde ho mohli partneři a další zájemci
připomínkovat prostřednictvím elektronické adresy info@
mas‑aktivios.cz.

měli možnost předložit své podněty. Výstupem byla analýza
silných a slabých stránek vzdělávání v území ORP Blovice/
ORP Přeštice. Kromě zástupců vedení škol byli tedy zdrojem
pro definici problémů a priorit i zástupci výše uvedených cílo‑
vých skupin.
•

•

Druhé zasedání ŘV MAP SO ORP Přeštice proběhlo
11. října 2016 v Přešticích a ŘV MAP SO ORP Blovice 13. října
v Blovicích. Na setkání byly prezentovány výstupy a zjištění
získané z předchozích kroků a aktivit – zjištění z rozhovorů,
výstupy veřejného setkání k silným a slabým stránkám vzdě‑
lávání a výstupy dotazníkového šetření MŠMT. Na základě
těchto zjištění a diskusí byly navrženy priority a cíle Strate‑
gického rámce MAP tak, aby odrážely potřeby všech cílových
skupin. ŘV předložené materiály projednal a priority a cíle
Strategického rámce MAP odsouhlasil.
Pro Strategický rámec byly postupně sbírány projektové
záměry škol. Vedení škol a zároveň zřizovatelům byla ro‑
zeslána tzv. projektová karta, která mapuje záměry školy, ať
již se jedná o investiční záměry připravované do programu
IROP, nebo také o menší investiční/neinvestiční záměry škol.

•

Třetí zasedání ŘV MAP SO ORP Blovice proběhlo 28. listopadu a ŘV MAP SO ORP Přeštice 29. listopadu 2016, kde
byl Strategický rámec pro první etapu schválen. Dokument
ovšem bude průběžně aktualizován na základě sesbíraných
podkladů z území v průběhu trvání projektu. Jeho finální
a závazná verze bude předložena jednotlivým Řídícím výbo‑
rům MAP ke schválení v roce 2018.
Mgr. Martina Hanzlíková,
koordinátor projektu
Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro SO ORP Přeštice,
tel. 721 759 772, e‑mail: info@mas‑aktivios.cz
Bc. Lenka Šrámková,
koordinátor projektu
Tvorba Místního akčního plánu vzdělávání v SO ORP Blovice,
tel. 724 326 695, e‑mail: info@mas‑aktivios.cz

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Konference Stříbro
Dnes 14. listopadu 2016 se konalo
v Městském muzeu ve Stříbře fórum
vzdělávání, které pořádala místní
akční skupina Český západ v rámci
místního akčního plánu rozvoje vzdě‑
lávání pro Stříbrsko a Konstantinolá‑
zeňsko. Hlavním tématem fóra bylo
Společné vzdělávání (Inkluze). Jedním
z hostů byla též Mgr. Ivana Bartošová,
nastupující náměstkyně hejtmana Pl‑
zeňského kraje pro oblast školství a ces‑
tovního ruchu. V krátkosti představila
své zkušenosti ve školství a zdůraznila,
že je zastáncem společného vzdělávání, přestože si je vědomá, že
chybí metodická podpora školám. Speciální školy vnímá jako
potřebnou součást školství a poskytne jim maximální podporu.

Chce diskutovat o tom, co školy,
učitelé i zřizovatelé potřebují,
aby školy dobře fungovaly
a bylo zde dobré klima, a jak
tomu případně může pomoci
Plzeňský kraj. Jak nastavit pod‑
mínky pro to, aby děti byly spo‑
kojené a aby byl spokojen i per‑
sonál, který se o ně stará a měl
dostatek prostředků a podpory.
Vyzvala přítomné aktéry vzdě‑
lávání, aby se se svými podněty
obraceli přímo na Plzeňský kraj.
Za MAS Aktivios, z. s. se fóra zúčastnila koordinátorka MAP pro
ORP Přeštice Mgr. Martina Hanzlíková. (zdroj MAS Český Západ
místní akční skupina)
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VZDĚLÁVÁNÍ
Základy komunikace s vizuální podporou u dětí a žáků
Ve čtvrtek 8. září 2016 uspořádala MAS Aktivios, z.s., ve spolupráci
se Základní školou speciální a praktickou školou Diakonice ČCE
Merklín seminář s názvem Základy komunikace s vizuální podporou u dětí a žáků s poruchou autistického spektra (dále jen PAS).

Myšlenka uspořádat tento seminář se zrodila na základě im‑
pulsů z řad ředitelů a pedagogických pracovníků základních
a mateřských škol na území ORP Přeštice, když během letních
prázdnin probíhala v rámci realizace projektu Zpracování Místního
akčního plánu vzdělávání pro ORP Přeštice setkání se zástupci škol
na Přešticku.
A protože na Přešticku pracuje, a to velmi dobře a úspěšně, škola
zaměřená na děti s poruchami autistického spektra (a nejen na
ně) – již výše zmiňovaná ZŠ speciální a praktická škola Diako‑
nie ČCE Merklín – a paní ředitelka Ivana Kováčová je spolupráci
a vzájemnému předávání zkušeností nakloněna, bylo nasnadě
toto téma otevřít a v rámci projektu jako aktivitu Budování zna‑
lostních kapacit uspořádat.

Zájem byl veliký, na seminář, který se konal v prostorách školy
v Merklíně, přišlo 15 učitelů a asistentů z 8 škol na Přešticku.
Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s příčinami problémů
v komunikaci žáků s PAS, s projevy a možnostmi kompenzace
tohoto handicapu s podporou
vizuální komunikace, na‑
učit pedagogické pracovníky,
jak postupovat při učení ve
škole (součástí kurzu byla
prezentace pomůcek pro ko‑
munikaci, rozvoj slovní zá‑
soby a větné stavby, tvorbu
odpovědí a otázek), jak zvlá‑
dat emoční chování dítěte
a socializovat ho v konkrétním prostředí. Některé kroky nácviku
funkční komunikace si frekventanti mohli vyzkoušet, přičemž
lektorka Magdalena Skřivanová připravila přednášku tak, aby
si účastníci zkusili situace skutečně „zažít“. Velice zajímavá byla
prohlídka školy, kde jsme se všude potkávali s podpůrnými ko‑
munikačními pomůckami.
Tento úvodní seminář týkající se této problematiky byl pro ně‑
které opravdu přínosný, pro další přinejmenším zajímavý a po‑
učný.
Mgr. Martina Hanzlíková a Ing. Hana Bouchnerová
Koordinátorky projektu Zpracování místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro ORP Přeštice

Letní animační soustředění 2016

Ve dnech 15.-19. srpna 2016 probíhal již třetí ročník Letního animačního soustředění,
které v prostorách KKC Přeštice, a tímto bych ráda poděkovala za zázemí a spolupráci,
opět pořádala Místní akční skupina Aktivios, z.s. za finanční podpory Plzeňského kraje

Nosným tématem byla tento rok příroda
a místní historie… Takže jsme se vydali
pomocí GPS navigací a dalekohledů po
stopách bobra, na Divokém potoce u Dolní
Lukavice jsme našli spoustu jeho příbytků –
hradů a polohradů i hrází, a dokonce jsme si
jednoho (vycpaného) i pochovali.
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Interiéry nebílovského zámku jsou krásné
a hlavně pro nás tématické… květiny a by‑
linky zdobí jednotlivé sály a pokoje a na
nádvoří nás vítala paví rodinka.

Na Prusinách u Nebílov jsme lovili různé
bezobratlé v rybníčku i na paloučku a po‑
mocí klíče jsme určili např. larvu vážky,
pijavici, znakoplavku, křižáka pruhovaného,
saranče a kobylku…

LETNÍ ANIMAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Jako správní badatelé jsme si díky Občan‑
skému sdružení Ametyst také připravili
preparáty k pozorování pod mikroskopem.

Načerpali jsme za první dva dny soustředění
spoustu informací z přírody kolem nás a in‑
spirace k tvorbě filmů tedy nechyběla. Třetí
den, rozděleni do dvou pracovních týmů,
děti nejprve v živé diskuze doslova chrlily
nápady a náměty na scénář a jednotlivé
scény a poté pod jejich rukama postupně
vznikal po dobu tří dnů animovaný film.
Práce pod kamerou vyžadovala soustředění
a trpělivost, vždyť pouhá vteřina animova‑
ného filmu si vyžádala kolem 12 snímků!

Papír je velký vynález a my jsme si o něm
nejen povídali, ale také jsme si ho zkusili ze
starých novin vyrobit. Někdo do něj přidal
i sušené voňavé kvítky levandule či kustov‑
nice čínské.

K levanduli jsme pak mohli přivonět na
zahrádce Heleny Černé z Voňavé země, které
tímto děkujeme za program o bylinkách,
který si pro nás připravila.

Děti malovaly, stříhaly z papíru, pracovaly
s modelínou, používaly látky a další materi‑
ály. Vyrobit hlavního hrdinu Karla do filmu
„Venkov“ dalo práci, ale povedlo se.

Součástí tvorby filmu byla práce za kamerou
i v terénu.

A to jsme my všichni… sehraná parta děvčat a kluků, která své dva krátké animované filmy
s názvy „Venkov“ a „BUBŘI LOBŘI“ představila poslední den soustředění svým rodičům a blíz‑
kým na předpremiéře v KKC Přeštice a večer pak v rámci letní kina v přeštickém amfiteátru.
Malí velcí tvůrci sklidili obrovský potlesk a pochvalu za svoji skvělou práci, šikovnost, nadšení,
kreativitu a spolupráci a dobrou náladu, se kterou jde všechno v životě lépe.

Vzniklé animované filmy si můžete prohlédnou na našich
webových stránkách www.mas‑aktivios.cz. A já už se nyní
těším na příští rok na snad další ročník a další šikovné děti
s tvůrčím duchem…
Mgr. Martina Hanzlíková
Projektová manažerka MAS Aktivios, z.s.
www.mas‑aktivios.cz
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ZE ŽIVOTA MIKROREGIONŮ
Mikroregion Přešticko

Fotosoutěž a výstava fotografií Václava Přibáně

Mikroregion Přeš‑
ticko uspořádal
letos již sedmý
ročník
fotosou‑
těže
amatér‑
ských fotografů
„Přešticko ve fo‑
tografii“,
která
je určena všem
amatérským fo‑
tografům, kteří
přihlásí snímky
z našeho regionu. Fotografie hodnotila komise ve složení Josef Ku‑
bát, Ing. Jiří Běl, Ivan Markovič, Mgr. Karel Naxera a Lenka Blaž‑
ková, každý porotce hodnotil samostatně s možností udílení bodů
v rozmezí 1 až 5, hodnota pět byla nejvyšší.
Výsledky fotosoutěže byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek
20. 10. 2016 v 17.00 hodin v Domu historie Přešticka, kde se

také konala výstava všech účastníků soutěže. V kate‑
gorii do 15 let zvítězil Lukáš Faltejsek z Řeneč se sním‑
kem „Jen po dešti se může řenečský kostel dívat na svůj
obraz“, 2. místo obsadila Adriana Brzicová z Vodokrt se
snímkem „Divoký potok“. V kategorii nad 15 let zvítězil
pan Karel Beneš ze Zeleného se snímkem „Přešticko po‑
zdně podzimní“, 2. místo obsadil Václav Živný z Dolní
Lukavice se snímkem „Kulatý svět“, 3. místo patří paní
Věře Nocar Burdové z Dolců se snímkem „Velká voda“.
Čestné uznání za černobílou fotografii s názvem „O po‑
hár starosty“ získala paní Věra Nocar Burdová z Dolců.
Všichni ocenění dostali poukázky na odběr zboží v hod‑
notě od 500 Kč do 3000 Kč, keramického anděla z dílny
Diakonie Merklín, květinu od květinářství Vesna a pa‑
mětní list. Z oceněných snímků budou opět vydány ka‑
pesní kalendáře.
Podvečerem nás provázely Maruška Marková a Anička
Marková, v kulturním programu vystoupili Vašek Kvě‑
toň, Tomáš Hrubý
a Honza Hrubý,
všem moc děkuji
za výborné vý‑
kony a příjemné
oživení vernisáže.
Součástí
vý‑
stavy „Přešticko
ve fotografii“ byla
výstava fotogra‑
fií pana Václava
Přibáně z Přeštic
„Lovy fotoapará‑
tem“, který přijal naše pozvání. S panem Přibáněm, fotografem
přírody, jsme se ještě osobně setkali na komentované prohlídce
v sobotu 5. 11. 2016 ve 14.00 hodin v Domu Historie.
Oceněným blahopřejeme, všem účastníkům děkujeme za účast
a přízeň a těšíme se na nové fotografie v dalším ročníku naší fo‑
tosoutěže.

Křest knihy

Mikroregion Přešticko vydal publikaci „Mikroregion Přešticko na
starých pohlednicích“ autorů Ludvíka Pouzy a Ing. Jiřího Běla. Fo‑
tografie je ze slavnostního křtu knihy ze dne 20. září 2016, kmot‑
rou byla paní Bc. Drahomíra Valentová z Domu historie Přešticka.

Miloslava Loudová, předsedkyně Mikroregionu Přešticko
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ZE ŽIVOTA MIKROREGIONŮ
Mikroregion Radyně

V obcích Mikroregionu Radyně jsou opravené památky, nový mobiliář i zdarma internet
Hned tři společné pro‑
jekty
Mikroregionu
Radyně byly úspěšně
ukončeny v září 2016
v jeho členských obcích.
Tento skvělý „hattrick“
se podařil i díky dotační
podpoře
Plzeňského
kraje. Projekty pomá‑
hají vybavit a zkrášlit
obce nejen pro své ob‑
čany, ale též zatraktiv‑
nit pro návštěvníky. Při
návštěvě obcí se mohou
pokochat opravenými
drobnými památkami,
odpočinout v nových
zastřešených sezeních
a nyní i jako úplnou
novinku využít bez‑
platné připojení k inter‑
netu prostřednictvím
tzv. free Wi‑Fi bodů.
První letošní ukonče‑
nou akcí je projekt Ob‑
nova drobných sakrál‑
ních památek v obcích
Mikroregionu Radyně,
který byl zahájen již
v roce 2015. V devíti
Losiná
obcích jsou obnoveny
čtyři pamětní kříže,
boží muka, dvě kapličky, památník J. Žižky, památník
husitů a pomník obětem válek. Restaurátorské a kame‑
nické práce na objektech provedl Milan Směšný z Dobřan.
Celá akce měla rozpočet 406 000 Kč, z toho dotace činila
240 000 Kč. Projekt byl spolufinancován z Programu sta‑
bilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015.
Další projekt realizovaný v roce 2016 s názvem Vyba‑
vení obcí Mikroregionu Radyně odpočinkovým mobili‑
ářem byl financovaný ze stejného dotačního titulu Pro‑
gramu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
2016 částkou 230 000 Kč. Jeho realizace byla jednodušší
a sestávala z umístění jedenácti zastřešených sezení
v devíti obcích mikroregionu za celkovou cenu 414 000 Kč.
A třetí letos ukončený projekt s názvem Zřízení free
Wi
‑Fi bodů v obcích Mikroregionu Radyně umožňuje

občanům i návštěvníkům využít časově ome‑
zené bezplatné připojení k internetu na turis‑
ticky atraktivních místech v devíti obcích. Zá‑
roveň byly vyměněny zastaralé venkovní mapy
a free Wi‑Fi body byly označeny samolepkami.
Cílem projektu je umožnit občanům i turistům
přístup k informacím zdarma. Tento projekt
o celkové hodnotě 70 000 Kč byl podpořen z do‑
tačního programu Podpora rozvoje venkovského
cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016
částkou 50 000 Kč.

Starý Plzenec

Na setkání valné hromady Mikroregionu Radyně
dne 4. 10. 2016 v obřadní síni v Nezvěsticích
byly slavnostně ukončeny tři společné projekty
mikroregionu.

Projekty byly zrealizovány za finanční podpory
Plzeňského kraje
Netunice

Mikroregion Úslava

vybavuje obce mobiliářem

Mikroregion Úslava v roce 2016 zahájil realizaci dalšího společ‑
ného projektu s cílem zlepšit vzhled obcí a přispět k příjemněj‑
šímu životu obyvatel v místě svého bydliště. Projekt Vybavení
obcí Mikroregionu Úslava drobným mobiliářem počítá s umís‑
těním laviček, zastřešených sezení, odpadkových košů, vývě‑
sek i plakátovacích ploch ve třinácti obcích mikroregionu. Jed‑
notlivé prvky mobiliáře budou ve většině případů umístěny na
veřejných prostranstvích, která jsou nejvíce využívána obyvateli

a návštěvníky obce. Finanční podpora ve výši 220 000 Kč byla při‑
dělena mikroregionu v rámci Programu stabilizace a obnovy Pl‑
zeňského kraje 2016 a celkem si obce Mikroregionu Úslava pořídí
mobiliář v hodnotě 392 000 Kč.
Tento projekt byl spolufinancován z Programu stabilizace a ob‑
novy venkova Plzeňského kraje 2016
Lenka Šrámková, za Mikroregion Radyně a Mikroregion Úslava
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VU3V
Zimní semestr VU3V v duchu historie
V zimním semestru školního roku 2016/2017 studovalo ve středis‑
cích Nezdice a Přeštice celkem 27 studentů a to témata Život a dílo
Michelangela Buonarrotiho a Dějiny oděvní kultury III.
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Ca‑
prese – 18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt,
jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva. Byli jsme
okouzleni malířským dílem, které vytvořil v Sixtinské kapli, která
stojí při Papežském paláci ve Vatikánu,a též bezesporu nejkompli‑
kovanějšímu Michelangelovu dílu, kterým je bezesporu náhrobek
papeže Julia II. della Rovere.
Dějiny odívání nás naopak zavedly do doby ne tak vzdálené, na
začátek 20. století, do doby plné pohybu, pokračování průmys‑
lové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského umu,
který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny tyto
proměny samozřejmě reagovali módní tvůrci. Na období končící
secese navazuje doba začínající Gabriely Chanelové a dalších no‑
vých autorů, kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou,
funkční a zároveň estetickou podobu oděvu časů kolem 1. světové
války, následovalo období naší 1. republiky, prošli jsme tvorbu na‑
šich módních salónů. Léta 40. a 50. byla již ve znamení módního
diktátu Paříže, 60. a 70. léta dobou uvolněných konvencí, odrazem
války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického
programu na straně druhé. A byznys módou let 80. jsme se dostali
ke konci 20. století. Byla to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.
V únoru 2017 začíná letní semestr VU3V
Konzultační středisko Přeštice
Místo konání: Kulturní a komunitní centrum v Přešticích
Zahájení: 3. února 2017 (pátek)
Hodina: 10.00–12.00 hod.
Konzultační středisko Nezdice
Místo konání: budova OÚ Nezdice
Zahájení: 6. února 2017 (pondělí)
Hodina: 9.30–11.00 hod.
Téma přednášek letního semestru 2017 v Přešticích i Nezdicích?
České dějiny a jejich souvislosti
Lektor: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Češi a národ; Společnost a křesťanství; Velmoži–knížata–krá‑
lové; Stříbro a moc; Český král a římský panovník; Krize moto‑
rem dějin: 14. století a jeho problémy
Cena za semestr: 500 Kč
Cena zahrnuje: přednášku, tištěné materiály k přednáškám,
káva, čaj
Celý vzdělávací cyklus obsahuje 6 semestrů. Předpokládaná doba
studia je 3 roky. Senior nemusí absolvovat celé studium v časové
návaznosti, může semestr vynechat a poté opět pokračovat.

Juniorfest 2016
Vrcholem MFF Juniorfest 2016 v Přešticích bylo dne
17. 11. vyhlášení výtvarné soutěže spojené s filmo‑
vou projekcí Anděl páně 1.Tato filmová pohádka se
stala vítěznou v internetovém hlasování,které v létě
vyhlásili pořadatelé festivalu. po skončení projekce
moderátor Matyáš Valenta přivítal dramatický
kroužek při ZŠ Přeštice s čertovským minipříběhem,
kdy v závěru peklo vydalo vzácné hosty, pana Jiřího
Dvořáka (Uriáš) a pana Martina Zahálku (drába).Be‑
seda a nekonečná autogramiáda udělala pomyslnou
tečku za celým festivalem.
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A jak bude výuka probíhat?
Časová náročnost: 1 semestr obsahuje 6 přednášek
1 přednáška trvá cca 2 hodiny 1 × za 14 dní
Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysoko‑
školskými lektory. Společně v kolektivu budeme sledovat před‑
nášku přenosem z internetu na plátno. Po každé přednášce se
předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma.
Dále je možné nejasnosti a doplňující otázky směřovat na lektora,
kurzy zahrnují i cvičné a zkušební testy a možnost exkurze – vše
podobně jako při prezenční výuce.
Po ukončení semestru a splnění daných podmínek o studiu
proběhne slavnostní ukončení pro všechny seniorské studenty,
na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného se‑
mestru.

Kdo se může přihlásit ke studiu?
• Senior (statut důchodce)
• Invalidní důchodce bez rozdílu věku
• Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, osoby čekající na přiznání
důchodu apod.)
Prostory pro výuku poskytne partner projektu: Kulturní a komu‑
nitní centrum Přeštice, kterému tímto moc děkujeme za vstříc‑
nost a spolupráci!
Kontakt a bližší informace (a přihlášky):
Mgr. Martina Hanzlíková – projektová manažerka, místní akční
skupina MAS Aktivios
Tel: 721 759 772
www.mas‑aktivios.cz/VU3V
e‑mail: info@mas‑aktivios.cz
POZVÁNKA na přednášku:
Svět odívání a my
9. února 2017 od v KKC Přeštice
Přednáší Ing. Petr Tylínek. Pan inženýr Petr Tylínek se histo‑
rií oděvů a s tím souvisejícími tématy zabývá po celý svůj pro‑
fesní život. Po studiích pracoval v několika pražských oděvních
salonech a navrhoval pánskou módu v Ústavu bytové a oděvní
kultury, kde spojoval kreativitu ruční práce s dokonalostí kon‑
fekční výroby. V současné době vyučuje na Vyšší odborné škole
oděvního návrhářství v Praze, externě na Technické univerzitě
v Liberci. Je členem Akademie „Czech grand designu“, která kaž‑
doročně vybírá nejlepší tvůrce v oboru módy a grafického designu.
Podrobnosti budou upřesněny na webových stránkách www.
mas‑aktivios.cz popř. u Mgr. Martiny Hanzlíkové, u které se též,
prosím, z organizačních a kapacitních důvodů přihlašujte.
tel. 721 759 772 nebo e‑mail: info@mas‑aktivios.cz

ITEP 2016
Veletrh ITEP 2016
Hala TJ Lokomotiva v Plzni hostila ve dnech 15- 17. září 2016 ve‑
letrh ITEP, který je třetím největším mezinárodním veletrhem
cestovního ruchu v České republice,akterý v průměru navštěvuje
10 000 lidí a zúčastňuje se ho více než 100 vystavovatelů. TÉMA
LETOŠNÍHO VELETRHU bylo TURISTIKA PRO RODINY S DĚTMI.

Místní akční skupina Aktivios, z. s. letos opět propagovala své
území, tentokrát ve výborné spolupráci s MAS Český západ a Ne‑
pomucko. Prostor byl věnován především představení menších
expozic v území, jako je například Pouskův mlýn v Mešně, pte‑
nínský zámek atd. Dále příchozí mohli obdivovat merklínský
kroj, děti a jejich rodiče či prarodiče mohli zasednout do školních
lavic a namáčet pero do inkoustu v kalamáři, který byl dříve před
každým žákem zasazen v otvoru v lavici.

Máme vždy obrovskou radost, když se za námi návštěvníci vracejí.
Jedním z nich je i pan Hořánek z Plzně (druhý zprava), který nikdy
naši expozici nevynechá. Také s velkým nadšením a úspěchem se
účastní i našich soutěží a kvízů.
Na snímku zleva manažerka MAS Aktivios Hana Bouchnerová, vedle
manažer DSO Nepomucko Pavel Motejzík, dále pan Hořánek z Plzně
a konečně Marie Musilová, majitelka špejchárku v Mešně, ve kterém
kromě historických předmětů můžete symbolicky započít pouť po
vlastních kořenech.

11

PROGRAMOVÉ RÁMCE
Podpora rozvoje v území MAS Aktivios
v programovém období 2017–2023
Název opatření strategie
MAS Aktivios (CLLD):

Zvyšování bezpečnosti a environmentální šetrnosti dopravy
Cílem tohoto opatření je zvýšit bezpečnost dopravy v sídlech obcí v působnosti MAS Aktivios a odstra‑
nit bariéry pro osoby se sníženou pohyblivostí či orientací

Příjemci podpory:

Obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané DSO

Předpokládaná alokace:

30 mil. Kč

Název opatření strategie
MAS Aktivios (CLLD):

Infrastruktura pro sociální služby

Popis opatření:

Cílem opatření je zkvalitnit infrastrukturu pro sociální služby, komunitní centra jako místa setkávání
a sociální bydlení.

Příjemci podpory:

NNO, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, organizace zřizované nebo zakládané
DSO, církve, církevní organizace

Předpokládaná alokace:

25 mil. Kč

Název opatření strategie
MAS Aktivios (CLLD):

Infrastruktura do vzdělání

Popis opatření:

Cílem tohoto opatření je zkvalitnit infrastrukturu vzdělávací soustavy v území MAS, zejména z prohlou‑
bením a zkvalitněním inkluze.

Příjemci podpory:

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, za‑
řízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, obce, organizace zřizované nebo zakládané
obcemi, NNO, církve a církevní organizace

Předpokládaná alokace:

14,9 mil. Kč

Název opatření strategie
MAS Aktivios(CLLD):

Podpora sociálních a návazných služeb

Popis cíle opatření:

Cílem opatření je zkvalitnění sociálních a návazných služeb v území a zkvalitnit tak sociální klima v regionu.
Jedná se o podporu terénních, ambulantních a pobytových sociálních a návazných služeb.

Typy příjemců podpory:

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., NNO, obce, organizace zřizo‑
vané obcemi působící v sociální oblasti, DSO, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení,
obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky.

Předpokládaná alokace:

5,07 mil. Kč

Název opatření strategie
MAS Aktivios (CLLD):

Prorodinná opatření

Popis cíle opatření:

Cílem je zkvalitnit a zvýšit kapacitu zařízení péče o děti (školní družiny, školní kluby, dětské skupiny, pří‑
městské tábory, apod.) pomoci sladit rodinný profesní život rodičů či osob pečujících o jiné závislé osoby.

Typy příjemců podpory:

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., NNO, obce, organizace zřizo‑
vané obcemi působící v sociální oblasti, DSO, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení,
obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky.

Předpokládaná alokace:

5 mil. Kč

Název fiche

Obnova a rozšíření cestní sítě v nezalesněné krajině

Stručný popis fiche:

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací
nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.

Definice příjemce dotace:

Obec nebo zemědělský podnikatel

Předpokládaná alokace:

4 mil. Kč

12

PROGRAMOVÉ RÁMCE
Název fiche

Obnova a zachování krajinného rázu

Stručný popis fiche:

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav.
Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.

Definice příjemce dotace:

Obec nebo zemědělský podnikatel

Předpokládaná alokace:

4 mil. Kč

Název fiche

Neproduktivní investice v lesích

Stručný popis fiche:

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských
funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.

Definice příjemce dotace:

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Předpokládaná alokace:

1 mil. Kč

Název fiche

Podpora zemědělských podnikatelů

Stručný popis fiche:

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací
nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu.
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic
a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

Definice příjemce dotace:

Zemědělský podnikatel.

Předpokládaná alokace:

12 mil. Kč

Název fiche

Uvádění zemědělských produktů na trh

Stručný popis fiche:

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu,
přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.

Definice příjemce dotace:

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění
na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

Předpokládaná alokace:

2 mil. Kč

Název fiche

Podpora nezemědělských podnikatelů

Stručný popis fiche:

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

Oblasti podpory:

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických
činností (CZ‑NACE)4- podrobný výčet zveřejněn v minulém čísle 1/2016 a dále dle vyhlašovaných výzev.

Definice příjemce dotace:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož
i zemědělci.

Předpokládaná alokace:

6,3 mil. Kč

Název fiche

Podpora lesnických podnikatelů

Stručný popis fiche:

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k efek‑
tivnímu zpracování dřeva.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo
podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy - nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.

Definice příjemce dotace:

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují
lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.

Předpokládaná alokace:

2 mil. Kč

Název fiche

Předávání znalostí a informační akce

Stručný popis fiche:

Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce.
Je určena pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné
hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Definice příjemce dotace:

Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.

Předpokládaná alokace:

0,5 mil. Kč
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PŘEDSTAVUJEME
Evangelický sbor v Přešticích

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích
(FS ČCE)
Rebcova 557
334 01 Přeštice
E‑mail: prestice@evangnet.cz
Farní sbor se nachází v klidné vilové části Přeštic nedaleko
vlakového i autobusového nádraží v Rebcově ulici, pokud pů‑
jdete od nádraží, je to hned první dům v této ulici. Je na něm
výrazný nápis „Českobratrská církev evangelická“. Farní sbor
ČCE v Přešticích je aktivním členem místní akční skupiny MAS
Aktivios, z. s. od 3. 5. 2011. Do roku 2014 zastupoval farní sbor
v MAS pan Jan Satke, farář a od prosince 2014 pan Mirija Fran‑
couz, kurátor sboru, který se stal členem výběrové komise MAS.
Co děláme?
Cílem evangelického sboru v Přešticích je vytvářet společenství,
kde je lidem dobře a mohou prožívat Boží blízkost, a zároveň se
snaží dnešní společnosti předávat tradiční křesťanské hodnoty,
na kterých stojí naše západní civilizace (zodpovědnost, solidarita,
úcta k druhému apod.).
Jinými slovy – evangelický sbor umožňuje rozvíjet duchovní
stránku života člověka. Zabývá se například odpuštěním, smíře‑
ním, vinou, smyslem života a podobně. Nabízí doprovázení v pře‑
chodových obdobích lidského života – narození, dospívání, vstup
do manželství, závěr života a také v náročných životních situa‑
cích, jako je nemoc, osamění, ztráta zaměstnání, odchod někoho
blízkého.
Všechny aktivity sboru jsou veřejné, sbor o nich informuje ve
vývěskách či na internetu (stránky, facebook). Z velké části jsou
zdarma či za symbolický poplatek.
Aktivity pro veřejnost
Členové evangelického sboru jsou motivováni Biblí k tomu, aby
využívali svá obdarování ve prospěch druhých, aby vycházeli
vstříc potřebám dnešních lidí. Evangelický sbor proto zve ma‑
minky na mateřské dovolené do Mateřského centra, které fun‑
guje již od r. 2004, děti předškolního i školního věku do dětského
klubu Royal Rangers, dospělé na přednášky či koncerty, seniorům
pak nabízí návštěvy a od ledna příštího roku i denní stacionář pro
dospělé osoby se zdravotním postižením.
Dětský klub Royal Rangers nabízí dětem od předškolního věku
po mládežnický věk pravidelné týdenní schůzky, víkendové
aktivity jako např. výpravy, sportovní či deskoherní odpoledne,
společné narozeninové oslavy, o prázdninách pak tábory (jaro,
léto, podzim). Společně se učí připravovat programy i pro své vrs‑
tevníky, v tomto roce například maškarní ples, den otevřených
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dveří či vánoční divadelní hru. Všechny
aktivity dětského klubu jsou neseny sna‑
hou rozvíjet mladou generaci po fyzické,
duševní, duchovní a sociální stránce.
Něco z historie
Evangelický sbor v Přešticích vzniká na‑
jednou a téměř z ničeho. Dne 6. července
roku 1921 oslovil přeš¬tické občany na ná‑
městí evangelický farář Ebe¬nezer Otter
z Plzně. Mluvil o Janu Husovi a české re‑
formaci. Jeho řeč pohnula mnohými, kteří
v krátké době vytvořili evangelický sbor.
Mladé společenství zahájilo svoji činnost,
která se pod vedením kazatelů dobře roz‑
víjela. Největší stopu
zanechal v přeštic‑
kém sboru farář Jo‑
sef Francouz, který
sbor vedl po více než
35 let a věrně se o něj
staral.
Sborovou
činnost
však silně limitovala
skutečnost, že neměl
vlastní budovu, o kte‑
rou od svého vzniku
usiloval. Až do druhé
světové války sloužily sboru ke scházení prostory radnice. Změnu
přinesla poválečná situace. Sbor zakoupil budovu přeštické syna‑
gogy, kterou citlivě upravil a roku 1948 slavnostně otevřel jako pro‑
stor pro zázemí evangelického sboru. Radost z nových prostor však
netrvala dlouho. Na jaře roku 1974 byl evangelický kostel i s farou
zbořen, neboť překážel výstavbě blokových domů v centru města.
Sbor nedostal od města náhradní prostory, byl proto nucen zakou‑
pit rodinný dům č. p. 557 v dnešní Rebcově ulici za náhradu, kterou
po nelehkém jednání obdržel od města za budovy postoupené k de‑
molici. Zde je sídlo sboru dodnes. Sem byla přenesena Bible a kalich,
jež původně zdobily vrcholek průčelí chrámu M. Jana Husa, na jeho
místě dnes stojí poslední z řady panelových domů č. p. 1049.
Události po roce 1949 znamenaly pro sbor nedobré časy. Na
všechny dolehl tlak státní moci, která vedena jednou stranou
usilovala o postupné okleštění práce církví až k jejich postupné
likvidaci. Členové sboru byli různými způsoby znevýhodňováni,
omezováni ve svých občanských svobodách.
Změnu s návazným rozvojem sboru přinesl rok 1989. Sbor se
postupně rozrůstá početně i co do aktivit. Rozvíjí se práce mimo
jiné s dětmi, která vyžaduje další prostory. Proto v roce 2011 do‑
chází k rekonstrukci podkroví evangelické fary na centrum pro
děti a mládež, které umožnilo mimo jiné konání táborů a setká‑
vání mládeže z různých regionů. V tomto evangelickému sboru
výrazně pomohla MAS Aktivios, bez které by rekonstrukce ne‑
byla možná. O dva roky později pak se díky MAS Aktivios zrekon‑
struuje sociální zázemí, kde vzniká bezbariérové WC s přebalova‑
cím pultem.
Evangelický sbor toho za svou bezmála stoletou historii prožil
poměrně hodně. Je stále živým společenstvím, které se dále roz‑
růstá. Povzbuzením pro jeho činnost jsou také kontakty s part‑
nerským evangelickým sborem v Nittenau, které trvají od roku
2005.
Evangelický sbor dnes poskytuje řadu aktivit pro všechny gene‑
race každý den v týdnu. Nabídku aktivit je možné najít na inter‑
netových stránkách sboru nebo na facebooku.
Jan Satke

PŘEDSTAVUJEME
Letní tábor na motivy Narnie

v závěrečné bitvě vetřelcům a s pomocí lva Aslana osvobodili
Narnii.
Děti nepřišly ani o koupání v řece či aktivity v lese, které patří
na táborech mezi nejoblíbenější. Nechyběla ani tradiční olympi‑
áda, během které mohou děti ukázat své schopnosti, a pokud se
tábora účastní každý rok, mohou sledovat své pokroky.
Tábor připravují dobrovolníci z evangelického sboru, což se příz‑
nivě projevuje na jeho ceně. Rovněž patří poděkování Městu Přeš‑
tice, které tábor finančně podpořilo.
Děti se již nyní mohou těšit na příští rok, kdy budou moci prožít
další z dobrodružství románu Narnie.

Teplé letní počasí je jako stvořené pro letní tábory. Jako již několik
let nabídl dětem účast na letním táboře i evangelický sbor v Přeš‑
ticích ve spolupráci s dětským klubem Royal Rangers. Zúčastnilo
se ho na tři desítky dětí.
Ten letošní byl desetidenní (8.–17. července) a nesl se v duchu
románu C. S. Lewise Narnie. Děti v rozmezí 6–12 let společně pro‑
cházely napínavým příběhem prince Kaspiana, který dostal úkol
dobýt zpět zemi Narnii, kterou ovládli sobečtí a hrubí vetřelci.
Děti do příběhu vtahovalo nejen společné čtení jednotlivých epi‑
zod románu, ale především tématické hry, výlety a soutěže. Na‑
konec po překonání mnoha nástrah se děti statečně postavily

V Přešticích se otevře nový stacionář
Od ledna příštího roku budou Přeštice bohatší o novou sociální
službu. Stane se jí stacionář pro dospělé osoby se zdravotním
postižením KRISTIÁN.
Stacionář je určen pro všechny dospělé osoby od 27 let výše,
kteří se o sebe nemohou ze zdravotních důvodů sami postarat
a jsou v péči své rodiny, svých blízkých. Stacionář nabídne li‑
dem se zdravotním postižením bezpečný prostor, ve kterým bu‑
dou moci trávit čas mezi 7. a 16. hodinou všedního dne. Pobyt
ve stacionáři bude individuálně přizpůsoben potřebám každého
z uživatelů, důraz je kladen na udržování a rozvíjení schopností
a příjemně strávený čas. Bude se jednat o placenou službu. Síd‑
lem stacionáře se stane přízemí evangelické fary v Přešticích
(Rebcova 557).
Každý všední den v odpoledních hodinách (14–16 hod) budou
prostory otevřeny i zájemcům zvenčí během tzv. „kavárniček“.
Každá kavárnička bude mít svou vlastní náplň, ať už se bude
jednat o zajímavé přednášky či výtvarné práce. Jak taková ka‑
várnička bude vypadat, si můžete přijít vyzkoušet ve středu
7. prosince od 14 do 16 hodin. Téma „advent“ bude spojené s tré‑
ninkem paměti.
Stacionář nabídne i další služby, například celkovou hygienu,
pedikúru, masáže, doprovod k lékaři a mnoho dalšího.
Podrobnější informace je možné získat na webových strán‑
kách www.dskristian.cz, na FB profilu (dskristian), mailem
info@dskristian.cz nebo přímo u vedoucí Michaeli Cimické
(739 396 339).
Jsme přesvědčeni, že stacionář bude přínosem pro dospělé
osoby se zdravotním postižením v Přešticích i okolí a zároveň
i pro jejich blízké, kteří tak získají čas pro odpočinek a nabrání
nových sil.
Jan Satke

CÍTÍTE SE OSAMĚLE ?
Máte nějaký zdravotní handicap a nemůžete být celý den doma sami?
Máte doma seniora či jiného rodinného příslušníka
a nemůžete se o něj starat celý den?

JSME TU PRO VÁS.

Od 1.1.2017 vám přinášíme sociální službu

DENNÍ STACIONÁŘ PRO DOSPĚLÉ OSOBY A SENIORY s názvem KRISTIÁN
Naše zařízení je otevřené každý všední den od 7.00 -16.00 hod.
Cílová skupina stacionáře je ohraničena věkem 27 let a výše.
Nabízíme veškerou sociální péči ve stylovém prostředí První republiky.
Naším cílem je vytvořit příjemné rodinné prostředí. Ke každému uživateli
přistupujeme individuálně dle jeho potřeb.

Naše služby:

Zajišťujeme celodenní stravu (snídaně, oběd, svačina),
celkovou hygienu(celková koupel, stříhání nehtů, péče o pokožku, holení....).
Zajišťujeme pochůzky k lékaři, po úřadech apod.
Zajišťujeme aktivizační činnosti (hry, trénink paměti, zpívání, vyrábění,
procházky a mnoho dalšího).
Pro zájemce jsou jednou týdně k dispozici pastorační služby.
Přizpůsobujeme program podle možností a schopností jednotlivých uživatelů.
Nabízíme také prostor pro relaxaci a odpočinek.
Zajišťujeme rovněž odvoz do stacionáře a zpět domů.

KAVÁRNIČKY

V rámci stacionáře nabízíme i službu veřejnosti v našich KAVÁRNIČKÁCH.
Kavárničky jsou otevřeny veřejnosti ve všední dny od 14 do 16 hodin.
Na každý den je připravován program, který naleznete na internetových
stránkách, nebo si jej můžete vyzvednout v KKC Přeštice.
Program kavárniček není nijak závazný, můžete si přijít jen tak posedět s přáteli.
Cena jedné kavárničky je 50 Kč pro veřejnost.
Pro uživatele stacionáře je zdarma.
V rámci kavárniček poskytujeme kávu a čaj v neomezeném množství
a také něco na zub.
Více informací o stacionáři naleznete na www.dskristian.cz
nebo na tel. čísle 739 396 339.

Těšíme se právě na vás.
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ZE ŽIVOTA MAS
Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově
Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování míst‑
ních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i pod‑
pora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních
skupin (MAS). Jsou důležitým článkem komunitně vedeného

místního rozvoje v České repub‑
lice. S jejich pomocí se opravovaly
hasičské zbrojnice, místní ko‑
munikace, knihovny, sokolovny,
křížky a kapličky, stavělyspol‑
kové domy, hřiště, muzea, roz‑
hledny nebo naučné stezky. V le‑
tech 2007 až 2013 získaly MAS
na realizaci strategických plánů
rozvoje regionů z Programu roz‑
voje venkova (PRV) 5,3 miliardy
korun. V programovacím období
2014–2020 by tato částka měla
být více než trojnásobná. MAS se
budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních
center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo
regionální výrobu.
„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finanč‑
ním prostředkům, které mohou rozdělovat – to je přidaná hod‑
nota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny ČR Václav
Pošmurný. Motivacípro založení MAS, a to už od jejich vzniku
v Evropě v roce 1991, je podle něj především snaha spojit part‑
nery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede
celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace
při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitel‑
nosti, ale především je propojuje.
Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian Jurečka:
„Ministerstvo zemědělství vždy podporovalo rozvoj venkovských
aktivit na místní úrovni, protože pouze lidé, kteří v daném území
sami žijí, mohou mít nejlepší povědomí o konkrétních potřebách
jeho rozvoje a dalšího zvelebení. Právě Místní akční skupiny
sdružující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí
v první linii veřejných zájmů, kdy se dá něco hmatatelného ke
zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zrealizovat. Mi‑
nisterstvo zemědělství má bohaté zkušenosti s naplňováním me‑
tody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna
se jeví nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto ohledu jako
nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše pů‑
sobení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve střednědobém
horizontu ještě vylepšovat ve prospěch řešení nejpalčivějších
problémů, které venkov potkávají, abychom zabránili odchodu
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zejména mladých lidí do měst a venkovu vrátili jeho obraz kul‑
turního a přírodního dědictví pro celou naši společnost.“
MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organi‑
zací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků
obcí a státních institucí).
Je založena na principech
místního partnerství, jehož
cílem je podpora a rozvoj
venkova. Snaží se koordino‑
vat a sjednotit zájmy obyva‑
tel regionů, které zastupují.
Komunitně vedený místní
rozvoj, respektive metoda

LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení pod‑
pory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolu‑
práce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem
při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národ‑
ních zdrojů.
„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu ži‑
votu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lo‑
kálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy… Místní
akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své
existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých
regionů,“ uvedla nedávno ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová.
V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která de‑
finuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto
strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních je‑
dinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období
2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody
LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho
nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpo‑
vědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shr‑
nuty v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD),
která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto strategií
bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního
programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM)
a Programu rozvoje venkova (PRV).
První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V součas‑
nosti je jich 180, a to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije
6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky.
Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního ope‑
račního programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty
a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují.
Tisková zpráva Národní síť MAS ČR

ZE ŽIVOTA MAS
„Díky za domov, díky za vlast“
děkovala letošní Modlitba za domov

Jubilejní desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle
Modlitba za domov proběhl letos v den státního svátku v pátek
28. října 2016 coby oslava vzniku samostatného českosloven‑
ského státu. Toto setkání přineslo pestrý kulturní a duchovní
program pro děti i dospělé.

V kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Náměstí Jiřího z Podě‑
brad byl v přímém přenosu České televize dáván komponovaný
program. V pořadu chytla svým vystoupením za srdce snad
všechny hudební skupina Spirituál kvintet a její znovu aktuální
píseň „Jednou budem dál“, při které vstalo a společné zpívalo na
šestset přítomných diváků. Velmi povzbudivá byla také vystou‑
pení zajímavých hostů, mezi nimiž svůj příběh probral a lásku
k vlasti vyznal spisovatel Jiří Stránský, herečka Míša Dolinová,
výtvarnice Barbora Farářová, lékař Cyril Höschl a duchovní Joel
Ruml. Součástí pořadu bylo i ohlédnutí za společných 10 let spo‑
lupráce všech křesťanských církví České republiky na Modlitbě
za domov – dnech věnovaných našim kořenům a vlasti. Zají‑
mavé byly i příspěvky o práci Sboru Církve bratrské a o mezi‑
národní křesťanské organizaci Teen Challenge, která pomáhá
lidem se závislostmi. Setkání se zúčastnila za MAS Aktivios ma‑
nažerka společnosti Hana Bouchnerová.
V rámci Modlitby za domov proběhl i festival pro rodiny s dětmi
s vystoupením loutkového divadla Vysmáto, s dílnami a sou‑
těžemi na téma „Perly moudrosti Karla IV. a Jeronýma Praž‑
ského“ a oceněním dětských výtvarných prací v soutěži „Barvy
domova“. Program uzavřel koncert jihočeské hudební skupiny
NEZMAŘI.

Závěry národní konference Venkov 2016 v Litoměřicích
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Účastníci Národní konference Venkov 2016, která se ko‑
nala ve dnech 20. 10.–21. 10. 2016 v Litoměřicích v Ústec‑
kém kraji s ústředním tématem „člověk“, se shodli formou
diskusí u kulatých stolů na následujících doporučeních,
která jsou důležitá pro kvalitu života obyvatel venkova:
1. Rozšířit podporu obcí a spolků v PRV.
2. Dobrá škola – tradiční venkovské dovednosti, občan‑
ská odpovědnost, centrum obecního života, výuka lo‑
kální historie.
3. Podpora tradiční přirozené rodiny.
4. Všemi možnými způsoby zachycovat a chránit vodu – v kra‑
jině, v sídlech, v podzemí i na povrchu.
5. Podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v pro‑
storu venkova přímo žijí a podnikají.
6. Výchova k občanské angažovanosti začíná v rodinách a ve
škole (výchova příkladem, dobrovolnictví).

Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině
a v sídlech.
Podporovat takové způsoby hospodaření na zemědělské půdě,
které vedou k zlepšení její kvality.
Navýšení RUD snížením mandatorních výdajů státu ve pro‑
spěch rozvoje venkova a posílení samostatnosti obcí.
Posílit prestiž venkova.
Zajistit nárokové financování komunitních sociálních pra‑
covníků do všech obcí za účelem poskytování individuálních
konzultací potřebným.
Změnit koeficienty v RUD s cílem odstranit extrémní rozdíly
mezi jednotlivými obcemi (např. zrušení přepočítávacích koe‑
ficientů čtyřech největších měst + hazard).
Posílení respektování demokratických hodnot.

Z doporučení konference budou vycházet partneři – Spolek pro
obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních sa‑
mospráv ČR, Národní síť MAS ČR, Asociace soukromého zeměděl‑
ství ČR – v dalším období. Budou rovněž
podkladem pro přípravu národní pozice na
jednání Evropského venkovského parla‑
mentu v roce 2017.
Z výše uvedených závěrů a průběhu
konference lze konstatovat, že řešení celé
problematiky rozvoje venkova nelze řešit
pouze na centrální nebo jen lokální úrovni,
ale v zásadě spoluprací všech zúčastněných
aktérů.
Předáním výše uvedených závěrů předsedovi vlády a jeho pro‑
střednictvím Vládě České republiky byl konferencí zmocněn Spo‑
lek pro obnovu venkova České republiky.
Za Národní konferenci Venkov 2016
Ing. Václav Bešta – ředitel Národní konference Venkov 2016
Mgr. Eduard Kavala – Spolek pro obnovu venkova ČR
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ZE ŽIVOTA MAS
Moving station

V pondělí 17. října 2016 se konal v „Moving Station“ – tedy pro‑
storách bývalé nádražní budovy na Jižním předměstí v Plzni –
krajský workshop s názvem Zvýšení kvality strategického pláno‑
vání ve venkovském prostoru. Po úvodním slovu Honzy Floriana,
místopředsedy Národní sítě MAS a manažera MAS Český západ,
následovaly vstupy zástupců institucí podílejících se na imple‑
mentaci Strategií CLLD a zástupců Národní sítě MAS. O stavu

strategií jednotlivých území postupně informovali přítomní zá‑
stupci místních akčních skupin Plzeňského kraje, za MAS Akti‑
vios vystoupila manažerka Ing. Hana Bouchnerová. Odpolední
blok byl věnován především možnostem spolupráce na imple‑
mentaci strategií v území. Zpestřením byla určitě také prohlídka
interiéru budovy s výkladem uměleckého ředitele a jednatele zde
působícího spolku Johan – MgA Romana Černíka.

Podporujeme vzdělávání

26. 5. od 9.00 v Přešticích a 9. 6. 2016 v Blovicích jsme připra‑
vili seminář pro obce „Vydávání obecně závazných vyhlášek
obcí – místní poplatky, požární řády“, jehož se celkem se zú‑
častnilo 20 posluchačů. Na snímku lektorka paní JUDr. Olga
Petríková, LL.M, vedoucí oddělení dozoru Plzeň, odboru ve‑
řejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR při kon‑
zultaci s paní starostkou Vobrubovou z Čižic.
Na přání řady starostů
obcí jsme uspořádali
seminář
„Nakládání
s obecním majetkem –
povinnosti obcí“, který
se uskutečnil 13. 10. 2016
v Blovicích za účasti
19 posluchačů a 3. 11.
v Přešticích, kterého se
zúčastnilo 18 posluchačů.
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Již řadu let pořádáme seminář
pro účetní obcí „Účetnictví
pro obce a jejich příspěvkové
organizace s Davidem Vičarem“. Na snímku lektor David
Vičar s manažerkou MAS Hanou
Bouchnerovou – 6. 12. 2016 na
semináři v Přešticích.
Připravujeme
Na únor připravujeme seminář na téma veřejné zakázky, pře‑
devším se zaměříme na zakázky malého rozsahu. V březnu
2. 3. 2017 v Přešticích a 30. 3. 2017 v Blovicích se opět setkáme
s paní JUDr. Petríkovou, tentokrát na téma „Veřejná zasedání
obecních zastupitelstev“ (práva a povinnosti členů OZ, jednací
řády, co v zápise nesmí chybět a… na závěr se zastavíme u ma‑
nuálu razítek. Těšíme se na Vaše další náměty či požadavky,
které můžete zasílat na info@mas
‑aktivios.cz, nebo volejte
Hanu Bouchnerovou na tel. 728 168 248. Těšíme se na vás .

Z NAŠICH REGIONŮ
Dvě knížky k 650. výročí města Mirošova

Ze „křtu“ Velké knihy o městě Mirošově. Stojící zleva senátorka
Milada Emmerová, ředitel Západočeského muzea v Plzni František
Frýda, autor Martin Lang, starosta Mirošova Vlastimil Sýkora, ředitel
Green way, s. r. o. Václav Rathouský
Mirošov letos oslavil 650 jubileum své první
písemné zmínky. Ta se objevila v dedikační lis‑
tině, v níž r. 1366 Dobrohost z Ronšperka a na
Dvorci odkázal plat z mirošovských usedlostí
na záduší svého otce, Nachvala z Osvračína
k oltáři u plzeňských dominikánů.
Město přistoupilo k oslavám důstojně a vel‑
koryse. Po celý letošní rok probíhala řada akcí
pod hlavičkou jubilea. Namátkou jmenujme
celodenní zábavný program na Náměstí Míru,
dětskou soutěž v kresbě a písemném projevu
(z výtvorů vznikl půvabný kalendář na r. 2017),
sportovní turnaje aj. Aby však odkaz významné události v histo‑
rii města měl trvalejší připomínku, vznikly i dvě knihy.
Tou bezesporu důležitější bylo vydání publikace Velká kniha
o městě Mirošově. Kniha je bohatě ilustrovaná kopiemi obrazů,
ale hlavně fotografiemi současnými i historickými, mnohdy
prvně publikovanými. Zabývá se, jako správná „velká kniha“,

městem ze všech možných úhlů pohledu. Soustřeďuje informace
jak o přírodě (orografie, klima, morfologie, geologie, zoologie, bota‑
nika), tak společenskovědní (demografická data; historie obecná,
průmyslu, obchodu, peněžnictví, zdravotnictví a sociálních slu‑
žeb, řemesel; památky se stavebně
‑historickými exkurzy; vý‑
značné osobnosti). Zvláštní oddíl knihy se věnuje vývoji krajiny
na Mirošovsku, s. s., tj. Mirošovské kotliny s nejbližším okolím.
Na úvod ji opatřili svými texty starosta města a předsedkyně Spo‑
lečenské komise Rady města.
Velká kniha vyšla nákladem Města Mirošova v Profi
‑tisk
Group, s. r. o., ISBN 978-80-905281-2-3. Na veřejnost byla uvedena
při slavnostním „křtu“ na Zámku Mirošov 24. 4. 2016.
Druhá „jubilejní“ knížka je určená především dětem. Dostala
název (Na týden) Pohádky z mirošovské zahrádky. Sedm pohá‑
dek a úvodní kapitola z pera Martina Langa ilustroval hořovický
malíř Václav Šesták. Příběhy se odehrávají v autorově zahradě,
plné stromů, zvířat a zabydlené fantaskními nadpřirozenými by‑
tostmi. Pohádky mají kromě zábavné i naučnou a poučnou funkci.
Seznamují děti nenásilně s přírodou v okolí města i s některými
úseky jeho dějin, ale především jemně
varují před celou škálou nectností: pý‑
chou, nečistotou, bezohledností, spros‑
totou i slepou umíněností…
Náklad pohádek financovalo město
v Podbrdském vydavatelství v Hořovi‑
cích, ISBN 978-80-906172-1-6. Knížku
autoři a město představili v Mateřské
škole Mirošov 5. 9. 2016. Snad se závě‑
rem sluší říci, že autor a vydavatel se
zřekli honoráře, ilustrátor se omezil
na nezbytné výdaje na barvy a repro‑
techniku, a město část nákladu rozdalo
zdarma dětem z obou mateřských škol i prvňáčkům Základní
školy. Účelem nebylo na knížce jakkoliv vydělávat, ale vzbudit
úsměv a spokojenost těch nejmenších. Dodejme, že v listopadu
vyjde pro velký zájem dotisk.
Martin Lang, Mirošov

Nové dějiny Přeštic
V listopadu 2016 vyšla v Přešticích kniha „Počátky Přeštic. Dějiny Přeš‑
tic I. díl (do roku 1420)“. Jak název napovídá, jedná se o první díl z plánované
čtyřdílné řady Dějin Přeštic, která by měla pokrýt historii města od pravěku
po současnost.
Na prvním dílu Dějin s názvem „Počátky Přeštic“ se autorsky podíleli archeo‑
logové Hana Hrubá a Radek Široký a historik Michal Tejček. Knihu vydalo
město Přeštice ve spolupráci s Domem historie Přešticka a Spolkem pro zá‑
chranu historických památek Přešticka u příležitosti oslav 790. výročí první
písemné zmínky o našem městě v roce 1226.
Kniha je určena odborné i laické veřejnosti, je opatřena řadou map a ilustrací.
Zabývá se dějinami města v pravěku, v raném středověku, dotýká se osob‑
nosti Svatobora z Přeštic (1226–1238) a období, kdy město patřilo kladrub‑
skému klášteru (1238–1420).
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2016

Tato malá společenská akce se uskutečnila v pátek 14. 10. 2016 odpoledne
v nově upraveném velkém sálu kulturního domu v Letkově
a tatínky přišla celá řada starších sourozenců a také ba‑
biček a dědečků. Tradičně přišly nejmladším občánkům
Letkova zahrát a zazpívat i děti ze ZŠ a MŠ Božkov, vedené
paní učitelkou Říhovou.
Přesně týden po uvítání nejmladších občánků Letkova se
ve velkém sále kulturního domu sešli ti, jejichž datum na‑
rození spadá většinou do první poloviny minulého století.
Společenskou akci opět pořádal (již potřetí) Obecní úřad
Letkov. S přípravou sálu a s vlastní organizací večera pak
obětavě pomohly členky Dámského klubu Letkov.
Společenský podvečer zahájili příslušníci DI PČR, Plzeň
‑Slovany ukázkou nejmodernější techniky a krátkou
přednáškou, zaměřenou na bezpečnost silničního provozu.
Zbývající část večera vyplnila skupina Perla – pánové Pe‑
routka a Žákovec, kteří každoročně doprovází masopustní
průvod v Letkově.
Ing. Rostislav KOTIL
starosta obce Letkov

Akce, kterou po roční přestávce uspořádal Obecní úřad ve spo‑
lupráci s Dámským klubem Letkov, se zúčastnilo 13 z celkového
počtu 16 letkovských novorozenců a spolu s jejich maminkami

VIŠŇOVKA PO ROCE OPĚT OŽILA
V sobotu 7. května 2016 jsme už
po šesté přivítali motocyklové
nadšence malých kubatur na
čtyřhodinovém vytrvalostním
závodu v Dolcích. Místní hasiči
s několika místními nadšenci
se však na tento den připra‑
vovali mnohem dříve. První
větší brigáda byla v sobotu
30. dubna, kdy se připravovala
trať, rozvážely matrace na ne‑
bezpečné úseky, pneumatiky
na vytýčení tratě. Už druhým
rokem pořádáme vložený zá‑
vod prcků. Letos se přihlásilo
šest závodníků na čtyřkolkách a čtyři na malých motorkách. Do
hlavního závodu, který znamenal 4hodinový test výdrže „jawác‑
kých nezmarů“, se přihlásilo 29 posádek ve třech kategoriích:
SPORT, KLASIK, STODOLÁK. Počasí nám přálo a prašná a tvrdá
trať stroje opravdu prověřila. V kategorii KLASIK se na třetím
místě umístila posádka z Dolců ve složení Pavel a Jakub Paluch
se 74 odjetými koly, na druhém místě posádka DR TEAM s 80 koly

a vítězem se stala posádka
SPORBAŤÁCI s 94 koly. V katego‑
rii STODOLÁCI dojela na 3. místě
posádka M2T RACING s 89 koly,
na 2. místě dojela posádka PL
Dobřany s 93 koly a vítězem se
stala posádka STŘELCI S Bal‑
senu s 95 koly. V kategorii SPORT
se na 3. místě umístila posádka
REDFAL s 98 koly, na 2. místě
dojela posádka BALSEN TEAM
s 99 koly a na 1. místě skončila
dolcko‑dnešická posádka MaSka
TEAM Martin Macháček a Jakub
Skála se 101 koly. Všichni, kteří
se umístili na předních místech, obdrželi poháry a drobné dárky.
Poděkování patří všem, kteří celou akci připravovali a zajistili
bezchybný průběh a též závodníkům, kteří zápolili s rozumem,
kdy ti rychlejší byli ohleduplnější k těm pomalejším a nikomu se
nic nestalo. Děkuji sponzorům za poskytnuté dary a v neposlední
řadě děkuji Obecnímu úřadu Dolce za podporu.
Za SDH Míra Macháček (redakčně kráceno)

HASIČI OPĚT „ZA PÁRNÍKEM“
Rok utekl jako voda a v sobotu 20. Srpna 2016 jsme opět přiví‑
tali hasičská družstva na 16. ročníku o Pohár starosty obce Dolce.
V letošním roce jsme po několika letech postrádali účast žen. Na
letošní zápolení se dostavilo osm družstev mužů. Velitel soutěže
p. Josef Brada zavelel k zahajovacímu nástupu a starosta obce
p. Michal Šimon nastoupené hasiče přivítal a popřál účastníkům
mnoho sportovních úspěchů. Jako první se připravili na základnu
domácí chlapci, poté následovala družstva z Útušic, Vlčí, Dnešic,
Letin, Horšic, Oplota a Zálesí. Jako zpestření nám ukázaly svoje
hasičské umění děti z Vlčí. Celá soutěž proběhla dvoukolově.
První se umístili hasiči z Oplota časem 16,38, druzí hasiči z Útu‑
šic za 16,74, třetí Letiny v čase 16,80, na čtvrtém místě domácí
s časem 16,88. Pátou příčku obsadili hasiči z Dnešic časem 18,34,
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šesté Horšice v čase 22,57, jako sedmí skončili hasiči z Vlčí za 25,69
a pořadí uzavřelo Zálesí s dvěma neplatnými pokusy. Tak vyrov‑
nanou soutěž jsme na Dolcích ještě nezažili. Vítězné družstvo si
odvezlo jako první cenu uzené sele a ostatní družstva obdržela
hodnotné ceny. Na závěr děkuji všem za jejich podporu, cvičícímu
družstvu za vzornou reprezentaci, všem hasičům, kteří zajišťo‑
vali samotnou soutěž, ale i obsluze stánku. Svoje úkoly zvládli
jako vždy na jedničku. Děkuji Obecnímu úřadu za poskytnuté
hlavní ceny a poháry pro vítěze. Končím s přáním, že se v roce
2017 sejdeme vhojnějším počtu při 17. ročníku o Pohár starosty
obce v požárním sportu.
Za SDH starosta Míra Macháček (redakčně kráceno)

Z NAŠICH REGIONŮ
Centrum služeb pro turisty na Radyni

Dne 6. srpna bylo otevřeno
v předhradí hradu Radyně
Centrum služeb pro tu‑
risty. V bývalé hájovně se
nyní po rekonstrukci na‑
chází informační centrum,
kde jsou poskytovány
historické i místopisné
informace. Personál Vám
rád poradí, kam se vydat
za zajímavostmi zdejšího
kraje a dokonce neode‑
jdete s prázdnou, je mož‑
nost zde zakoupit upomín‑
kové a dárkové předměty nebo mapy. Pro cyklisty v nesnázích
je připraven minicykloservis. Novinkou je možnost zapůjčení
audioprůvodce, který přenese návštěvníky do historie, a umožní
tak prožít neopakovatelnou prohlídku hradu i zdravotně znevý‑
hodněným osobám. Budova centra služeb je také vybavena míst‑
ností, kde mohou turisté strávit chvíli odpočinku či se schovat
před nepřízní počasí, přičemž mohou obdivovat staré fotografie
hradu Radyně a hájovny.Útulnou atmosféru zde dotvářejí krbová
kamna, ve kterých zanedlouho zapraskají první dřevěná polínka.
Zkrátka nepřijdou ani děti, pro které jsou připraveny kvízy a vše‑
lijaké „lušťovky“ se staroplzeneckou tématikou. Je zde umístěn
i model hradu Radyně, který slouží jako pokladnička veřejné
sbírky na zhotovení Svatováclavské koruny, kterou dal původně
vyrobit Karel IV.Zájemci mohou do sbírky přispět drobnými min‑
cemi, které pak posouvají zábavným bludištěm do pokladničky.
Areál centra služeb myslí i na nejmenší návštěvníky, kteří se

Fotohádanka pro dospělé
Poznáte, kde v přírodě se tento viklan nachází? Můžete nám
o tomto místě či Vašich zážitcích při toulkách napsat i něco více…

mohou vyřádit na dětském hřišti.
Dále je objekt vybaven novými toa‑
letami pro veřejnost i pro zdravotně
postižené osoby a místností s přeba‑
lovacím pultem. Od otevření se Cent‑
rum služeb pro turisty těší velkému
zájmu, od svého otevření přivítalo
na 5 000 návštěvníků. Příchozí si
zdejší kouzelnou atmosféru nemo‑
hou vynachválit, což nám působí
ohromnou radost. Věříme, že tomu
tak bude i do budoucna a stále pra‑
cujeme na zlepšování námi posky‑
tovaných služeb. Pro zájemce o ná‑
vštěvu hradu Radyně jsou v době turistické sezony, ale i mimo
ní, připraveny komentované prohlídky. V centru služeb se také
konají tematické sobotní akce pro malé i velké. V roce 2017 začí‑
náme 28. 1. 2017 Zábavným odpolednem pod Radyní, během kte‑
rého budou připraveny soutěže pro děti, druhou únorovou sobotu
si u nás budete moci vytvořit valentýnskou dekoraci nebo malý
dáreček, v březnu si prověříme své ekologické vědomosti během
Ekologické olympiády, 15. 4. 2017 proběhne Velikonoční tvoření
a 29. 4. 2017 oslavíme příchod jara pálením čarodějnic.
Centrum služeb pro turisty na Radyni je pro veřejnost otevřeno denně od dubna do října od 09.00 h. do 18.00 h., od listopadu do března pak od 09.00 h. do 16.00 h.
Za Centrum služeb pro turisty
Monika Onderková a Kristýna Vlachová

Minulá hádanka:

Vodní hamr v Dobřívě
V minulé fotohádance spoustu z vás správně
poznalo národní kulturní památku vodní
hamr v Dobřívě. Jedná se o významnou
technickou památku ze 16. století s dobo‑
vým zařízením.
Otevírací doba hamru
úterý–neděle 9.00–17.00 pouze sezónní provoz (duben–říjen)
Odpovědí i s milými vzpomínkami přišlo opravdu hodně a vy‑
losováni byli tito výherci, kteří od nás obdrželi dárek: Jan Po‑
duška z Blovic, Anna Basáková z Mirošova, Kristýna Šoltysová ze
Skašova Blahopřejeme!

Vaše odpovědi s uvedením celé Vaší adresy nám posílejte do
28. února 2017 e‑mailem na info@mas‑aktivios.cz nebo písemně
na adresu: MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, kteří od nás obdrží
odměnu.

A z vašich dopisů:
„…Zpracovávalo se tu železo na polotovary a za třicetileté války kromě
nářadí i dělové koule pro vojsko. Od roku 1724 se zde vyrábělo železo
pro hřebíkovské a cvočkářské zboží. Po druhé světové válce se zde vykovávalo nářadí a radlice pro pluhy. Svoji klasickou zpracovatelskou
činnost ukončil hamr okolo roku 1956.V současné době plní hamr expoziční a ukázkovou činnost, přístupný je v otevírací době od dubna do
října. Ve vodním hamru se každoročně v květnu konají „hamernické
dny“ s ukázkami prací uměleckých kovářů a doprovodným programem.“
„…Dobřív se stal mým domovem za války, když nás Němci vystěhovali
z našich domovů, to mně bylo 11 let… když se mně později narodil syn,
chodila jsem mu máchat vyprané plínky do vantrok u hamru. Je tam
krásně, dodnes je Dobřív v mém srdci domovem, který nás přijal v té
těžké době válečné roku 1942.“
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Haydnovy hudební slavnosti

hudby v Katovicích, kulturní osobnost ze
země našich severních sousedů. Barokním
a klasicistním skladbám dal citlivý inter‑
pret vyznít na největších a nejkrásnějších
varhanách v regionu, v kostele sv. Jana
Evangelisty v Blovicích.
Festival měl dva vrcholy. Prvním bylo
jistě provedení Mozartovy Waisenhausme‑
sse v přeštickém chrámu. Monumentální
stavbu rozezněly tóny slavnostní mše,
kterou geniální autor napsal již ve svých
dvanácti letech, kdy prokázal obdivuhod‑
nou míru obeznámenosti s touto hudební
formou a kompoziční práci s ní. Provedení
díla se v Přešticích už tradičně ujalo Con‑
cortium musicum a Kolegium pro duchovní
hudbu Klatovy, soubory vedené dirigentem
Nezdice 13. 9. 2016, kostel sv. Prokopa,
MUSICA CUM GAUDIO

Už téměř čtvrt století se pravidelně kolem polo‑
viny září setkávají na jižním Plzeňsku příznivci
tzv. staré hudby, aby se po hektických prázdni‑
nách ponořili na čtrnáct dnů do atmosféry minu‑
lých staletí a užívali hojnost barokní klasicistní
a raně romantické hudby, kterou jim nabízejí
Haydnovy hudební slavnosti.
Festival, který se stal již nedílnou součástí kul‑
turního a společenského života regionu, nabízí
posluchačům a návštěvníkům koncertů sku‑
tečně to nejlepší z tzv. staré hudby. Na Haydno‑
vých slavnostech, které připomínají působení
Josepha Haydna na postu kapelníka hraběcí
hudby v Dolní Lukavici, vystupují pravidelně
špičkoví interpreti, dramaturgie reflektuje nejno‑
vější trendy forem autenticky provozované staré
hudby a snaží se o jejich popularizaci i v těch
nejmenších obcích. Haydnovy slavnosti nejsou
pozlátkovým doplňkem velkoměstské turistické
nabídky cestovních kanceláří. Naopak, přáním
pořadatele je živý festival s výtečným obsazením,
při kterém se koncerty stávají součástí života na vesnici, milou
slavností, kde obě strany – posluchači a interpreti – k sobě mají
velmi blízko.
Pořadatelství tak významné hudební přehlídky se pochopitelně
neobejde bez sponzorů a partnerů. Už pravidelně se může Česká
společnost Josepha Haydna spolehnout na podporu Ministerstva
kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a zejména na dlouholetou
finanční přízeň Plzeňského kraje. Je skvělé, že i řada festivalo‑
vých míst, kde se koncerty odbývají, má snahu a potřebu pořada‑
tele podpořit. Velice si toho ceníme!
24. ročník slavností přinesl do kraje 15 znamenitých vystou‑
pení. Přestože se jednalo většinou o domácí soubory a interprety,
ozdobili festival i dvě zahraniční veličiny. Ostřílené a v Evropě
velmi žádané trio basetových rohů Lotz Trio ze Slovenska, po‑
jmenované po fenomenálním výrobci nástrojů Theodoru Lotzovi,
hraje na kopie unikátní sady basetových rohů z mobiliáře hradu
Krásná Horka. V jejich repertoáru dominují skladby W. A. Moza‑
rta a slovenského skladatele Juraje Družeckého. Jejich koncert
mohli posluchači slyšet v zaplněném kostele sv. Prokopa ve Stě‑
novicích. Z Polska přijal pozvání na jižní Plzeňsko Wladyslaw
Szymanski, výtečný varhaník a skladatel, rektor Akademie
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Nebílovy 25. 9. 2016, zámek,
Vilém Veverka a ENSEMBLE 18+
a sbormistrem Vítem Aschenbrennerem, univerzální hudební
osobností, která se od příštího roku ujme dramaturgie festivalu.
Za druhý vrchol lze označit Závěrečný koncert celé přehlídky,
který se konal ve velkém sále státního zámku v Nebílovech. Zde,
v doprovodu mladého, dynamického orchestru Ensemble 18+ vy‑
stoupil v současnosti nejrespektovanější český hobojista Vilém
Veverka. Výběr skladeb pro sólový hoboj a smyčcový orchestr
mapoval období stylového přechodu v hudbě od baroka ke klasi‑
cismu. Vilém Veverka, který se vedle hry na hoboj věnuje vášnivě
i horolezectví a fotografii, byl říjnu protagonistou projektu České
televize „Můj pokus o mistrovský opus“.
Haydnovy hudební slavnosti letos zavítaly do Lužan, Přeštic,
Nezdic, Dobřan, Letin, Řeneč, Příchovic, Štěnovic, Chotěšova, Blo‑
vic, Starého Plzence, Nepomuku, Nebílov a dvakrát do Haydnova
působiště v Dolní Lukavici. V době, kdy čtěte tyto řádky, jsou již
v plném proudu přípravy na jubilejní 25. ročník oblíbeného festi‑
valu. Rádi se s vámi opět potkáme!
Milan Fiala
předseda spolku Česká společnost Josepha Haydna

Z NAŠICH REGIONŮ
Konference Zámky
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
p. o., připravilo a za podpory partner‑
ských subjektů Katedry geomatiky Fa‑
kulty aplikovaných věd ZČU, Katedry
humanitních studií Fakulty stavební
ČVUT a města Starý Plzenec realizovalo
jednodenní odbornou konferenci zaměře‑
nou na téma rekonstrukce historických
a památkových objektů. Prostory zámku
Hradiště, které byly zmíněny v několika
přednesených příspěvcích, se ukázaly
býti více než podnětným místem pro se‑
tkání reprezentantů různých oborů, kteří
se z hlediska své specializace setkávají
s problematikou památkové péče.
Konferenci
slavnostně
zahájila
Ing. Alena Svobodová, vedoucí Odboru
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Plzeňského kraje. Dalšími čest‑
nými hosty byli: Bc. Vlasta Doláková,
Účastníci konference si mohli prohlédnout návštěvnické trasy
v prostorách zámku Hradiště, seznámit se s činností Muzea již‑
ního Plzeňska v Blovicích, p. o., a byly pro ně připravené komen‑
tované prohlídky haptického okruhu a výstavy „Keltové v západ‑
ních Čechách“.
Sborník příspěvků z konference připravuje Muzeum jižního Pl‑
zeňska v Blovicích, p. o., k vydání v roce 2017.

starostka Starého Plzence, PhDr. Pavel Kroupa, místostarosta
města Nepomuk, Bc. Václav Kybic, tajemník Městského úřadu Blo‑
vice, prof. Dr. Ing. Václav Liška z KHS FS ČVUT a doc. Ing. Václav
Čada, CSc. Z KGM FAV ZČU.
Před početným odborným publikem představilo šestnáct před‑
nášejících ve třech tematických blocích rozmanité aspekty práce
s historickými stavbami a aktuální trendy v tomto odvětví.
Úvodní část patřila dokumentaci vybraných objektů nebo jejich
vývojových etap pomocí metod geomatiky, rekonstrukčním mode‑
lům, 3D kartografii a možnostem webových prezentací 3D objektů.
V odpoledním bloku se naskytla např. možnost srovnání způsobu
provedené rekonstrukce hradu Kašperk podle plánů Ing. arch. Jo‑
sefa Hyzlera a nikdy nerealizovaných návrhů na rekonstrukci
hradu Radyně se současnými projektem záchrany Radyně připra‑
vovaným městem Starý Plzenec. Byly rovněž prezentovány vý‑
sledky archeologických výzkumů na zámku Hradiště a v cisterci‑
áckém klášteře v Plasích s důrazem na jejich neoddiskutovatelný
význam v rámci památkové obnovy obou objektů atd.
V závěrečném podvečerním bloku byly mj. prezentovány pří‑
klady mezioborové spolupráce, nový systém evidence památek
Národního památkového ústavu (tzv. Památkový katalog) nebo
zapojení laické veřejnosti do ochrany kulturního dědictví pro‑
střednictvím soutěže vypsané Památkovou komorou ČR.

KE KOŘENŮM STARÉ PLZNĚ
PO KUPECKÉ STEZCE
Pojďte se s námi projít po historické stezce Staré Plzně
Dvouhodinová komentovaná prohlídka historického hradiště Stará Plzeň.
Dozvíte se zajímavosti i pověsti o kolébce dnešní Plzně.
Projdete se krásnou přírodou s úžasnými pohledy do krajiny.
Na stezce jsou umístěny interaktivní a zábavné hrací prvky.
Individuální vstupné: 100,- Kč skupinka min. 6 osob
Termíny: od 7.5.2016 - vždy první sobotu v měsíci od 10hod. a od 13hod.
Případně dle domluvy.
Vaše objednávky posílejte nejpozději 7 dní předem na: oldpilsen@gmail.com
Telefonické objednávky jsou možné na tel.č.: 606630052

STARÁ PLZEŇ A KUPCI
OSHR - Občanský spolek Hůrka a Radyně
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POZVÁNKY
Srdečně vás zveme
na příjemné předvánoční setkání

Kulturní a komunitní centrum v Přešticích
(Masarykovo nám. 311, vchod z ulice proti poště)

14. prosince 2016
Program:
13.00–13.10
13.10–14.15
14.15–14.45
14.45–15.15
15.15–15.45
15.45–16.15

Zahájení, přivítání účastníků – Ing. Hana Bouchnerová, MAS Aktivios, z. s.
Pozvánka do výstavních expozic našich sousedů
Pavel Motejzík, DiS., DSO Nepomucko a Ing. Václav Kubernát MAS Radbuza, z. s.
Životní cesta mlynáře Pousky – Jindřich Pouska, majitel mlýna

Truhlářská dílna a expozice tesařského řemesla v Merklíně
manželé Votíkovi z Merklína

Otevírá se přírodní park Brdy – a co dál?
RNDr. Martin Lang, Muzeum Středních Brd, Strašice

Město Přeštice slaví 790 let

Bc. Drahomíra Valentová a Mgr. Michal Tejček z Domu historie Přešticka

Zpívání koled na přeštickém náměstí

Přijďte, těšíme se na vás!

Kontakty
kancelář:
Nezdice 46, 334 01 Přeštice
tel./fax: 728 168 248
e‑mail: info@mas‑aktivios.cz
www.mas‑aktivios.cz
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