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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MAS RADBUZA, Z.S. 

Základní údaje MAS Radbuza: 

• Název: MAS Radbuza, z.s. 

• Sídlo: nám ČSA 24, 333 01 Stod 

• Právní forma: zapsaný spolek 

• IČO: 228 97 461 

• Datum vzniku: 18. března 2011 

• Datum zápisu: 1. ledna 2014 

 

  

Obr.  1 - Sídlo MAS Radbuza 1, nám. ČSA 24, 333 01 Stod 
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MAS Radbuza v číslech (k 31. 12. 2021): 

• Počet obcí v zájmovém území: 52 

• Rozloha zájmového území: 509,36 km2 

• Počet obyvatel obcí v zájmovém území: 70 666 

• Počet členů MAS: 40 

• Datum registrace: 18. 3. 2011 

Členství MAS Radbuza v dalších orgánech: 

• Krajské sdružení Místních akčních skupin Plzeňského kraje (bez právní subjektivity) 

• Národní síť Místních akčních skupin České republiky 

Zájmové území MAS Radbuza (k 31.12.2021): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Mapa zájmového území MAS Radbuza 
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2 POSLÁNÍ A CÍLE MAS RADBUZA, Z.S. 

Cíle MAS Radbuza jsou následující:  

• ochrana nejvýznamnějších hodnot území obcí v působnosti Spolku, kterými jsou zejména 

zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí, 

• podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, 

• zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého 

a středního podnikání, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, 

turistického ruchu, péče o památky, informatiky aj., 

• zabezpečení koordinovaného postupu členů Spolku při všestranném rozvoji výše uvedeného 

území (zejména dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení principů trvale 

udržitelného rozvoje), soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících 

svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných 

finančních zdrojů, 

• podpora cestovního ruchu v území a podpora spolupráce veřejného, neveřejného  

a neziskového sektoru prostřednictvím nové Destinační společnosti. 
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3 AKTIVITY MAS RADBUZA, Z.S. V ROCE 2021 

3.1 Realizované projekty 

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci a vládní opatření v souvislosti s pandemií covid-

19 nemohly některé akce v roce 2021 proběhnout. Mezi tyto patří např. tradiční Slavnosti 

slunovratu, zrušen byl také plánovaný reprezentační ples k oslavě 10. výročí založení MAS Radbuza.  

V průběhu roku 2021 se podařilo zrealizovat následující projekty: 

Činnost a chod MAS 

• Projekt Činnost a chod MAS byl financován z dotačního titulu Podpora Místních akčních 

skupin Plzeňského kraje. Součástí této dotace bylo spolufinancování výdajů MAS 

na Grantový program MAS Radbuza a ostatní výdaje MAS (propagace MAS, provozní 

náklady aj.). 

MASkou křížem krážem 

• Úspěšný projekt započal svou činnost během roku 2018, kdy bylo instalováno patnáct 

informačních stojanů v rámci první trasy šifrovací hry. V roce 2020 byl projekt rozšířen 

o druhou trasu, která čítá rovněž patnáct zastavení označených umělecky zpracovanými 

kovanými stojany od místního kováře J. Brože. V roce 2021 došlo k rozšíření území MAS 

Radbuza a i díky tomu byla hra rozšířena o dalších 15 zastavení se signifikantními 

kovanými stojany. Ty byly umístěny na území obcí Zruč-Senec, Holýšov – 3x, Horní Bříza 

– 2x, Kaznějov, Česká Bříza, Lochousice, Nadryby, Vochov, Třemošná, Dolany, Trnová 

a Chotíkov. 

Cílem projektu bylo představit široké veřejnosti další zajímavé lokality na území MAS 

Radbuza, které se však netěší příliš velkému zájmu turistů, a to prostřednictvím šifrovací 

hry spojené s webovou aplikací. Web je provozován na doméně www.stopovacka.cz. 
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První dvě etapy projektu byly spolufinancovány z dotace Plzeňského kraje, třetí etapa je 

plně financována z vlastních zdrojů MAS Radbuza. 

Baroko na Bylinkovém panství Rochlov 

• Tradiční akce v rámci Letního barokního festivalu 2021 se tentokrát konala 24. 7. 

v prostorách Bylinkového panství Rochlov. Tématem letošního ročníku byla chuť kávy 

a piva v období baroka, návštěvníci měli možnost oba oblíbené nápoje ochutnávat 

po celou dobu konání akce. Stejně jako v předchozích letech bylo smyslem této akce 

představit barokní zámek Rochlov veřejnosti v jiných souvislostech – s oživenými 

barokními prohlídkami, s vůní kávy a bylin a stylovou gastronomií pro potěšení duše, 

mysli i těla. Součástí byly též odborné přednášky Ing. Karla Drhovského o barokním stylu 

v krajině. Celkovou atmosféru slavnosti doplňoval řemeslný jarmark, na kterém lokální 

řemeslníci mohli představit své výrobky, pro. Pro nejmenší návštěvníky byl připraven 

dětský koutek. Součástí letošního ročníku byla také oslava 10. výročí založení MAS 

Radbuza. Celá akce byla již tradičně zakončena barokním ohňostrojem. Akce byla 

spolufinancována z dotace Plzeňského kraje. 

Venkovský dům Plzeňského kraje 

• Venkovský dům pokračoval již čtvrtým rokem ve svém provozu. V roce 2021 opět přinesl 

svým návštěvníkům v showroomu a obchůdku v prostorách Tržnice DEPO 2015 

to nejlepší z lokálních řemeslných výrobků, uměleckých předmětů a trvanlivých potravin 

v Plzeňském kraji. Velká část výrobců je nositelem některé z regionálních značek Místní 

výrobek ze západu Čech. Venkovský dům funguje též jako informační centrum 

pro zájemce o návštěvu nejrůznějších turistických cílů Plzeňského kraje. Nadále byla 

rozvíjena a prohlubována spolupráce s dalšími MAS v Plzeňském kraji a prostřednictvím 

lokálních koordinátorů byla sbírána data z území a oslovováni další lokální producenti. 

Na přelomu let 2021 a 2022 proběhlo stěhování do nových prostor na náměstí Republiky 

v Plzni, současně s tím došlo také k převzetí činností souvisejících s prodejem a propagací 

od MAS Český Západ. Venkovský dům má svůj vlastní web www.venkovskydum-pk.cz 
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a s veřejností komunikuje i přes sociální sítě Facebook a Instagram. Provoz venkovského 

domu finančně podporuje Plzeňský kraj. 

Workcamp (Rock Summer in Kozolupy) 

• Ve dnech 20. 8. – 6. 9. se uskutečnil druhý ročník workcampu, který byl poprvé realizován 

v roce 2019. Akci opět organizovala MAS Radbuza ve spolupráci s obcí Kozolupy. Zde bylo 

ubytováno 6 zahraničních dobrovolníků, kteří zde pomáhali s pracemi na majetku obce – 

letos se zapojili do úklidu v místním kostele, zahradních prací v obecním sadu a do opravy 

mobiliáře zahrady v mateřské škole. Akce byla ovlivněna pandemickou situací 

a komplikovanými podmínkami pro cestování, proto bylo letos účastníků méně 

než v prvním ročníku. Menší počet účastníků však dovolil uskutečnit více doprovodných 

aktivit, mladí nadšenci ze Španělska, Belgie, Ukrajiny a České republiky tak stihli mimo 

jiné navštívit Plzeň včetně věhlasného pivovaru, Prahu, Chotěšovský klášter 

a Hracholuskou přehradu. Akce byla mezi místními již známá, a tak byli dobrovolníci 

zapojeni do tradičního nohejbalového turnaje a součástí jejich pobytu byl 

i gastronomický večer s představením jejich národních pokrmů. Projekt byl financován 

MAS Radbuza a obcí Kozolupy. 

Lokální DMO Radbuza 

• Cílem destinační společnosti je vybudovat z území MAS Radbuza turisticky atraktivní 

region, který se dostane do povědomí široké veřejnosti a do kterého se budou 

návštěvníci rádi vracet. Destinační společnost Radbuza reaguje na aktuální potřeby 

a potenciál území se zaměřením na rozvoj udržitelného cestovního ruchu. S ohledem 

na pandemii covid-19 probíhaly v roce 2021 zejména back-office aktivity, byl vytvořen 

informační leták, prostřednictvím něhož byli osloveni potenciální partneři společnosti. 

Došlo také k aktualizaci strategického dokumentu tak, aby co nejlépe odrážel skutečnou 

situaci a potřeby území. S ohledem na změny v provozu VDPK byly v tomto roce síly 

upnuty spíše tímto směrem. Z důvodu nedostatku časových a finančních zdrojů, 

souvisejících mj. s podmínkou poskytnutí krajské dotace na podporu DMO pouze 
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certifikovaným destinačním společnostem, byla práce na certifikaci DMO přesunuta 

do dalších let. V rámci zvýšení povědomí o destinaci dále funguje instagramový účet 

destinace_radbuza.  

Desková hra MASmelády 

• Originální rodinná desková hra z dílny MAS Radbuza spatřila světlo světa v samém závěru 

roku 2021. Její děj je zasazen do území MAS Radbuza, ve hře figurují členské obce 

i rozmanité suroviny a výrobky, které jsou pro území typické. Jedná se o hru pro 2-4 

hráče, která je vhodná pro děti přibližně od 7 let a samozřejmě také dospělé. Autorem 

myšlenky této hry je herní nadšenec Pavel Cích z MAS Radbuza, ilustrace vytvořili Ing. Jan 

Bostl a David Lingi, finální grafická podoba je zásluhou Richarda Bělohubého. Většina 

nákladu byla pořízena v rámci realizace projektů MAP II, část nákladu byla pořízena 

z vlastních zdrojů a hru je tak možné rovněž zakoupit za cenu 699 Kč. 

3.2 Akce MAS Radbuza, z.s. 

V následující kapitole jsou shrnuty akce, které MAS Radbuza pořádala nebo spolupořádala 

v průběhu roku 2021: 

Baroko na Bylinkovém panství Rochlov 

• 24. července 2021, Bylinkové panství Rochlov 

Obr. 2 a 4 - Foto z akce Baroko na Bylinkovém panství Rochlov 
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Workcamp 

• 20. srpna – 6. září 2021, Kozolupy 

3.3 Jednání orgánů MAS Radbuza, z.s. 

Veškeré zápisy a usnesení z jednání orgánů MAS Radbuza, z.s. jsou k dispozici k nahlédnutí 

na webových stránkách www.mas-radbuza.cz, vždy pod příslušným jednajícím orgánem. 

Valná hromada 

V průběhu roku 2021 se uskutečnila dvě zasedání Valné hromady: 

- 29. dubna 2021 – online 

- 23. srpna 2021 – Plasy 

Výkonná rada 

V průběhu roku 2021 se uskutečnilo celkem 10 jednání Výkonné rady. Šest z nich 

se uskutečnilo v kanceláři MAS Radbuza, zbylá čtyři jednání proběhla kvůli nepříznivé epidemické 

situaci online přes platformu Zoom. 

Obr. 5 a 6 - Foto z akce Workcamp 
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Tab. 1 – Termíny jednání Výkonné rady v roce 2021 

1 12. 1. 2021 6 10. 8. 2021 

2 9. 2. 2021 7 9. 9. 2021 

3 13. 4. 2021 8 14. 10. 2021 

4 11. 5. 2021 9 11. 11. 2021 

5 8. 6. 2021 10 17. 12. 2021 

 

Dozorčí rada 

V roce 2021 se uskutečnilo jedno jednání Dozorčí rady: 

- 5. 9. 2021 

Grantová komise  

Jednání Grantové komise se uskutečnilo dne 9. 6. 2021 za účelem posuzování žádostí GP MAS 

Radbuza 2021 a bodování dle hodnotících kritérií (viz kapitola 3.4.). 

Výběrová komise 

Výběrová komise se v roce 2021 setkala pouze jednou: 

- 3. 8. 2021 (věcné hodnocení projektů 6. výzvy PRV) 

3.4 Grantový program MAS Radbuza 2021 

V roce 2021 MAS Radbuza již po desáté vyhlásila Grantový program. Alokovaná částka v roce 

2021 zůstala stejná jako v roce předchozím, tedy 100 tisíc korun. V rámci Grantového programu 

mohli organizátoři kulturních akcí z území podat žádost o finanční podporu z této výzvy. Sešlo se 

celkem 13 žádostí. Hodnocení žádostí proběhlo dle hodnotících kritérií Grantovou komisí, která 

se k jednání sešla 9. června a doporučila k podpoře všech 13 projektů od 12 žadatelů. Dále také 

navrhla navýšení alokace Grantového programu tak, aby bylo možné podpořit všech 13 projektů. 

Následně bylo usnesením VR potvrzeno doporučení Grantové komise a rozhodnutí o přidělení 

finančního příspěvku. K finanční podpoře byly vybrány akce v níže uvedené tabulce. 
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Tab. 2 – Přehled podpořených žadatelů v rámci GP MAS Radbuza 2021 

Žadatel Název akce Datum konání 
Schválený 
příspěvek 

Český svaz ochránců památek 
Folk-country festival pro 
zámek Čečovice 

21.-22. 8. 10.000,- 

Alena Korcová 
Rozmarné hraní na Gigantu – 
vesnická beseda 

23. 6.-15. 9. 10.000,- 

Správa kláštera premonstrátek 
v Chotěšově 

Letní filmový festival 
v Chotěšovském klášteře 

25. 6., 2. 7., 9. 7., 
28. 7., 27. 8., 3. 9. 

10.000,- 

Přátelé Koinonie Pohádkové náměstí Dobřany 29. 8. 10.000,- 

Občanské sdružení zvon, z.s. 
Kvíčovice rekonstrukce bitvy 
1938 

25. 9. 5.000,- 

Mobilisace 1938, z.s. 
Všekary – Výstava mobilisace 
2021 

25. 9. 5.000,- 

Vochomůrky 
Stezka statkem od 
Vochomůrek až na hřiště 

19. 6. 10.000,- 

Spolek pro Kaznějov Kaznějovský doběh 28. 8. 8.000,- 

Johan, zapsaný ústav Barokní dech 12.-15. 8. 5.000,- 

Hornicko-historický spolek 
Západočeských uhelných dolů 

7. Den horníků ve Zbůchu 4. 9. 10.000,- 

YMCA Plzeň z.s. Dýňová podzimní akce 17. 9. 9.600,- 

Brána kláštera Chotěšov 
Vánoční koncert v lesovně 
Chotěšovského kláštera 

11. 12. 10.000,- 

obec Všekary Orbis Pictus 14. 8. 5.000,- 

Celkem 107.600 Kč 

3.5 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)  

V roce 2021 MAS Radbuza vyhlásila v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

jednu výzvu v Programu rozvoje venkova a dvě výzvy v Integrovaném regionálním operačním 
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programu. Vzhledem k blížícímu se konci programového období a současně k téměř vyčerpaným 

alokacím v programových rámcích neumožnil tento rok vyhlásit další výzvy. Zásadním úkolem roku 

2021 byla tvorba nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Radbuza (dále též 

„Strategie“) pro rozšířené území MAS v programovém období 2021-2027 a také standardizace 

pro toto období. V březnu 2021 byla schválena žádost o kontrolu dodržování standardů MAS 

pro programové období 2021-2027 a začaly práce na tvorbě nové Strategie. V rámci příprav 

proběhla 28. 4. 2021 fokusní skupina se zástupci nejrůznějších subjektů z území MAS Radbuza 

na téma budoucího rozvoje území v nadcházejícím programovém období. Tato fokusní skupina 

proběhla online na platformě ZOOM. Následovaly osobní rozhovory se zástupci obcí, jelikož 

informace přímo z území jsou pro tvorbu Strategie stěžejní. Předfinální verze Koncepční části 

Strategie byla v srpnu 2021 zveřejněna na webu MAS Radbuza k veřejnému připomínkování. Po 

zapracování připomínek byl dokument dne 23. 8. schválen Valnou hromadou a 26. 8. byla žádost 

v monitorovacím systému podána. Koncepční část SCLLD byla ze strany ŘO schválena 20. 10. 2021. 

Integrovaný regionální operační program (IROP)  

Na podzim roku 2021 byla vyhlášena 12. výzva MAS Radbuza-IROP-Péče o národní kulturní 

památky MAS Radbuza (III.) a 13. výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury 

pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (IV.). Vyhlášení výzvy bylo možné díky 

úspoře nákladů v dříve přijatých projektech. V tabulce níže je uveden přehled přijatých projektů. 

Do konce roku byla provedena první část kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, další fáze 

kontroly a výběr projektů proběhnou v roce 2022. 

Tab. 3 – Seznam předložených projektů v 12. a 13. výzvě IROP 

Výzva OP 
Datum vyhlášení 

a ukončení výzvy 
Předložené projekty 

Vybrané a schválené projekty 

místní akční skupinou 

12.výzva MAS 

Radbuza-IROP-

Péče o národní 

kulturní památky 

MAS Radbuza (III.) 

IROP 
15. 10. 2021 – 

30. 11. 2021 

1. Obnova fasády bývalého 
správního úřadu 
chotěšovského kláštera 

2. Severní ohradní zeď spodní 
zahrady kláštera 

Prozatím nebyl vybrán žádný projekt 

13.výzva MAS 

Radbuza-IROP-

Zkvalitnění 

IROP 
15. 10. 2021 – 

30. 11. 2021 
1. CHODNÍK PRO PĚŠÍ – ULICE 

V RYBNÍČKÁCH – PANKRÁCKÁ 
V OBCI TLUČNÁ 

Prozatím nebyl vybrán žádný projekt 
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infrastruktury pro 

bezmotorovou 

dopravu a zvýšení 

bezpečnosti 

dopravy (IV.) 

2. VEJPRNICE, CHODNÍK DO OBCE 
VEJPRNICE – BRŮDEK 

 

Program rozvoje venkova (PRV)  

V roce 2021 MAS Radbuza vyhlásila jednu výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. 

Konkrétně byly ve výzvě vyhlášeny následující Fiche: Podpora nezemědělského podnikání, Lesnická 

infrastruktura, Neproduktivní investice v lesích a Podpora obnovy a rozvoje venkova. V rámci této 

výzvy byla MAS Radbuza připravena podpořit projekty celkovou částkou ve výši 8.789.727 Kč. 

Na MAS Radbuza bylo v rámci této výzvy předloženo celkem devět projektů, u kterých byla 

provedena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, následně proběhlo věcné hodnocení. 

Výkonná rada schválila výběr všech devíti projektů, které doporučila k financování. Následně 

proběhla registrace projektů na SZIF, u jednoho z projektů ve Fichi: Podpora obnovy a rozvoje 

venkova byla při kontrole řídícím orgánem ukončena administrace. 

Tab. 4 – Seznam přijatých a vybraných projektů v 6. výzvě PRV 

 

Výzva OP 

Datum 

vyhlášení 

a 

ukončení 

výzvy 

Předložené projekty 
Vybrané a schválené projekty místní akční 

skupinou 

Výzva č. 6 

MAS 

Radbuza, 

z.s. PRV 

PRV 

17. 5. 2021 

– 

30. 6. 2021 

1. Rozvoj nezemědělské činnosti 
2. Pořízení pásové pily 
3. Rekonstrukce lesní cesty Siňora 
4. Zvýšení atraktivity lesoparku 

Martinská stěna – nerezová skluzavka 
5. Rekonstrukce kuchyně a koupelny po 

navýšení kapacity dětí v MŠ Kvíčovice 
6. Zlepšení prostředí v ZŠ a MŠ Vejprnice 
7. Modernizace školní jídelny a pořízení 

naučných prvků pro ZŠ Dobřany 
8. Dobřany – oprava Zvonice – kostel sv. 

Mikuláše 
9. Obnova 1. místnosti 2. NP SV nároží 

východního křídla zámku Čečovice – 1. 
etapa 

• Rozvoj nezemědělské činnosti 

• Pořízení pásové pily 

• Rekonstrukce lesní cesty Siňora 

• Zvýšení atraktivity lesoparku Martinská 
stěna – nerezová skluzavka 

• Rekonstrukce kuchyně a koupelny po 
navýšení kapacity dětí v MŠ Kvíčovice 

• Zlepšení prostředí v ZŠ a MŠ Vejprnice 

• Modernizace školní jídelny a pořízení 
naučných prvků pro ZŠ Dobřany 

• Dobřany – oprava Zvonice – kostel sv. 
Mikuláše 

• Obnova 1. místnosti 2. NP SV nároží 
východního křídla zámku Čečovice – 1. etapa 
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Operační program Zaměstnanost (OPZ)  

V rámci Operačního programu Zaměstnanost nebyla v roce 2021 vyhlášena žádná výzva, a to 

z důvodu vyčerpání celé alokace pro tento programový rámec. Projekty z 5. Výzvy, které byly 

vybrané a schválené místní akční skupinou jsou nyní ve stavu fyzické realizace. 

3.6 Místní akční plány ve vzdělávání ORP Stod a Nýřany  

Projekty MAP byly v roce 2021, stejně jako v předešlých obdobích, realizovány v SO ORP 

Nýřany a SO ORP Stod v souladu s plánovaným harmonogramem. 

Na Stodsku se původní  počet zapojených škol a školských zařízení navýšil v roce 2021                     

o Lesní mateřskou školu Sasanku v Lelově , aktuálně tedy v počtech 8  mateřských škol, 5 základních 

škol a 3 základní umělecké školy; na Nýřansku se nově zapojila Lesní škola  a ekocentrum Berounka 

z.s.v Druztové  a stávající stav je tedy 28 mateřských škol, 22 základních škol, 2 základní umělecké 

školy  a 1 dětská skupina s mikrojeslemi.  

Stejně jako do všech oblastí života se i do realizace Projektů MAP promítla epidemiologická 

situace a bylo třeba hledat možnosti, jak realizované aktivity převádět v případě potřeby do on-line 

prostředí. Některé projekty v rámci MAP nemohly být kvůli epidemické situaci realizovány – 

konkrétní stav jednotlivých projektů je uveden ve výčtu níže. 

V rámci realizace projektů byla i nadále podporována stěžejní témata – čtenářská 

a matematická gramotnost a rovné příležitosti. V těchto oblastech se na základě výstupů z jednání 

Pracovních skupin a Řídicích výborů uskutečnilo několik seminářů či webinářů, včetně setkání 

ředitelů a ředitelek základních i mateřských škol. V březnu byl po přípravách v předchozím roce 

finálně spuštěn projekt Půjčovna digitálních pomůcek. V průběhu srpna se uskutečnily dvě týdenní 

pobytové akce – Ředitelská akademie a Letní škola pro pedagogy, během podzimu proběhlo 

s účastníky Ředitelské akademie další navazující setkání, s účastníky Letní školy muselo být setkání 

přesunuto na rok 2022. Počátkem školního roku 2021/2022 byly v rámci projektu Čtení – nejlepší 
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učení předány zapojeným školám sady knih k realizaci čtenářských dílen, ke čtenářským dílnám 

na podzim proběhly i dva úvodní semináře.     

Setkání hlavního řídícího orgánu projektu MAP, Řídícího výboru, se v roce 2021 opět muselo 

částečně přizpůsobit dané situaci, začátkem léta proběhla prezenční setkání Řídících výborů v obou 

ORP, podzimní jednání byla opět přesunuta do online prostředí na platformě ZOOM a hlasování 

proběhla v souladu s jednacím řádem korespondenčně: 

SO ORP Stod 

- 9. června 2021 – Dobřany  
- 23. listopadu 2021 – online setkání  
- 18. prosince – ukončené hlasování per rollam – schválení Strategického rámce 

 

SO ORP Nýřany 

- 18. června 2021 - Kozolupy 
- 24. listopadu 2021 – online setkání  
- 18. prosince – ukončené hlasování per rollam – schválení Strategického rámce  

Řídící výbor hodnotil realizaci Akčních plánů MAP SO ORP Nýřany i SO ORP Stod pro rok 2020/21, 

byl seznámen se Sebehodnotící zprávou za rok 2020/21 a zároveň schvaloval Akční plán na rok 

2021/22.  Řídicí výbor též schválil aktualizaci dokumentu Místního akčního plánování ve vzdělávání 

Strategického rámce MAP pro obě území a též schválil přípravu realizace projektu MAP III, 

navazujícího projektu na projekty stávající. V oblasti implementace vycházející z předešlého období 

byly či měly být realizovány tyto projekty: 

Čtení – nejlepší učení – projekt podporující čtenářskou gramotnost, kdy zapojené školy dostanou 

pro vybrané ročníky soubor knih vč. pracovních listů na realizaci čtenářských dílen. V červnu 2021 

byl ukončen projekt pro páté třídy na 1. stupni a průřez napříč ročníky na 2. stupni, a od září 2021 

byl spuštěn další ročník, cíleno na všechny ročníky základních škol.  

REALIZOVÁNO 
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Den jinde – vzájemné návštěvy školních parlamentů, případně třídních kolektivů – projekt 

na partnerské bázi mezi dvěma školami, kdy postupně stráví kolektiv dětí s pedagogickým dozorem 

den na druhé škole, a pak společně absolvují závěrečné setkání, kde hodnotí vzájemné návštěvy. 

NEREALIZOVÁNO 

Výchovné koncerty – klasické koncerty se konat nemohly, nicméně ve spolupráci se ZUŠ Nýřany byla 

všem základním i mateřským školám nabídnuta možnost shlédnutí on-line koncertu. 

REALIZOVÁNO ČÁSTEČNĚ 

ZUŠkování – partnerská akce ZUŠ Open – společný hudební festival pěti základních uměleckých škol 

v území SO ORP Stod a SO ORP Nýřany postavený na vzájemné spolupráci a společných 

vystoupeních. V roce 2021 se měl konat ve Stodě. Vzhledem k situaci, že tato akce byla vlivem 

okolností s pandemickou situací zrušena již dva roky po sobě, byl na podzimním setkání ředitelů ZUŠ 

odsouhlasen nový způsob realizace akce – formou workshopů jednotlivých oborů bez závěrečného 

společného koncertu (bude realizováno v roce 2022). 

NERALIZOVÁNO 

Půjčovna pomůcek podporující digitální gramotnost – set pomůcek, který bude zapůjčován do škol, 

konkrétně se jedná o ozobot BIT, ozobot EVO, beebot, deskové hry Logic Town a Scottie go. V roce 

2020 byly tyto pomůcky nakoupeny, v březnu 2021 bylo spuštěno samotné půjčování. 

REALIZOVÁNO 

Dešťovka – v rámci projektu Dešťovka byly v roce 2021 instalovány na zahrady mateřských 

a základních škol, které o tuto aktivitu projevily zájem, sudy na dešťovou vodu, současně v těchto 

školách proběhl související seminář, jak dešťovou vodu využívat. Byla spuštěna příprava navazujícího 

projektu Biopoklad, který bude fyzicky realizován v roce 2022. 

REALIZOVÁNO 

Supervize – na základě požadavků z území byla do projektu přidána nová aktivita supervize, o kterou 

projevilo zájem celkem 7 škol z území (2 z SO ORP Stod a 5 z SO ORP Nýřany). Ve třech školách se již 

supervize rozběhla v roce 2020, v ostatních v roce 2021. 

REALIZOVÁNO 
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SO ORP Stod 

Členové ŘV:  Macánová Martina, Mgr. (předseda) – zástupce za ZŠ a MŠ Stod 

 Kubernátová Andrea, Ing. – MAS Radbuza a MR Radbuza 

 Bostl Jan, Ing. – obec Kvíčovice 

 Ježková Alena, Mgr. – ZŠ Holýšov 

 Kuběna Roman, Ing. – DDM Stod 

 Mašinda Petr, Ing. – Plzeňský kraj 

 Štěřík Norbert, Mgr. – ZUŠ Holýšov 

 Jindrová Eva, Ing. – ITI Plzeň 

 Umnerová Jaroslava – zástupce rodičů 

 Hořanová Iva – ZŠ a MŠ Stod 

 Kolář Antonín – obec Neuměř 

 Klinkovská Gabriela, Bc. – zástupce družin 

 Jungbauerová Marie, Mgr. – zástupce družin 

 Králová Kohoutová Lenka – zástupce ORP Stod 

 Štruncová Radka, Mgr. – NIDV 

Na 14. setkání Řídicího výboru SO ORP Stod v červnu 2021 došlo ke změně zástupce za oblast 

ITI, místo Mgr. Jiřiny Koppové je jím nově Ing. Eva Jindrová. 

SO ORP Nýřany:  

Členové ŘV Mezerová Dagmar, Mgr. (předseda) 

 Flajtingerová Pavla, Mgr. – obec Kozolupy 

 Jindrová Eva, Ing. – ITI Plzeň 

 Kubík Jaroslav – DDM Nýřany 

 Langmaierová Kateřina, Mgr. – ZŠ Pohádka Zbůch 

 Mašinda Petr, Ing. – Plzeňský kraj 
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 Mudrová Veronika, Mgr. – ZŠ a MŠ Kozolupy 

 Opltová Michaela, Ing. – MAS Radbuza 

 Pavlištová Miroslava, Ing. – MěÚ Nýřany 

 Dientsbierová Bibiána, Bc. – ZUŠ Nýřany 

 Turková Martina, Mgr. – MAS Kraj živých vod 

 Frouzová Markéta – MAS Český Západ 

 Fialová Michaela – obec Přehýšov 

 Pašková Martina – zástupce družin 

 Boubelová Lucie, Ing. – zástupce za rodiče  

Na 14. setkání Řídicího výboru SO ORP Nýřany v červnu 2021 byla přijata rezignace Ladislava 

Čásy na post předsedy ŘV a volba nové předsedkyně Mgr. Dagmar Mezerové. Dále došlo ke změně 

zástupce za MAS Český západ, místo Mirky Vláškové je nově zástupcem Markéta Frouzová. Mění se 

také zástupce za oblast ITI, místo Mgr. Jiřiny Koppové je nově zástupkyní za ITI Ing. Eva Jindrová. 

Další změnou je výměna zástupců obcí, které nezřizují školu, a to místo Ing. Petra Chleboráda, 

starosty obce Bdeněves, je nově zástupcem starostka obce Přehýšov Michaela Fialová. Poslední 

změnou je zástupkyně učitelů v zájmovém území SO ORP Nýřany – místo Mgr. Sabiny Novákové je 

nově členkou ŘV Mgr. Veronika Mudrová. 

V rámci návaznosti na projekty MAP II byly v prosinci 2021 podány žádosti MAP III v obou ORP. 

3.7 Projekty zjednodušeného vykazování – Šablony OP VVV  

MAS Radbuza poskytuje v rámci SCLLD technickou podporu školám ve svém území zapojených 

do projektu Šablon II a III. Tuto podporu v průběhu roku 2021 využily tři mateřské školy a jedna 

základní škola. Ostatní školy řeší problematiku vlastními silami, případně této dotační výzvy 

nevyužívají.  
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4 PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2022 

V rámci realizace SCLLD: 

- propagace strategie prostřednictvím workshopů a jiných nástrojů,  

- pořádání seminářů pro žadatele a příjemce k připravovaným výzvám,  

- komunikace se žadateli,  

- příprava a vyhlášení výzev MAS Radbuza a realizace procesů s tím spojených,  

- hodnocení a výběr projektů,  

- spolupráce s externími subjekty – např. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo 

financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, 

Platební a certifikační orgán, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní 

správy,  

- realizace projektu na zajištění provozních výdajů a animaci,  

- příprava na nové programové období 2021+ včetně tvorby Akčních plánů (Programových 

rámců) SCLLD pro jednotlivé Operační programy, 

- příprava klíčového projektu v OPZ+, 

- podávání zpráv o realizaci SCLLD a další evaluační činnosti,  

- další aktivity výše nespecifikované.  

 

V rámci realizace projektů MAP ve vzdělávání: 

- rozvoj partnerství formou setkávání, školení a dalších nástrojů,  

- aktualizace strategického rámce a priorit,  

- administrace projektů MAP II, předkládání dílčích ŽoP a ZoR, podání závěrečných ZoR a ŽoP 

a ukončení projektů MAP II,  

- zahájení realizace navazujících projektů MAP III a jejich následná administrace,  

- zajištění provozu půjčovny digitálních pomůcek, 

- další aktivity výše nespecifikované. 
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V rámci animace škol z OP VVV: 

– metodická pomoc MŠ a ZŠ s výběrem šablon, 

– školení pro žadatele MŠ a ZŠ, 

– konzultační činnost při realizaci projektu, 

– metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci, při vypořádání připomínek, při ukončování 

realizace projektu a další, 

– další aktivity výše nespecifikované. 

 

V rámci běžného chodu: 

- administrace webových stránek MAS,  

- redakční tvorba elektronického zpravodaje MAS,  

- podání žádostí o dotace do výzev Plzeňského kraje dle aktuálních možností,  

- účast v pracovní skupině Vzdělávání a Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR, účast v pracovní 

skupině Vzdělávání Plzeňského kraje,  

- realizace Grantového programu pro rok 2022 včetně administrace,  

- provozování Venkovského domu Plzeňského kraje,  

- pořádání kulturní akce Slavnosti slunovratu v Chotěšově,  

- pořádání kulturní akce Baroko na Bylinkovém panství Rochlov v návaznosti na program 

„Západočeské baroko“,  

- zajištění chodu šifrovací hry MASkou křížem krážem,  

- pořádání mezinárodního workcampu,  

- pořádání seminářů na aktuální témata,  

- spolupráce s mikroregiony, CSV a dalšími partnery,  

- zajišťování implementace GDPR a služby DPO pro obce a další subjekty,  

- rozvíjení činnosti DMO,  

- další aktuálně nezbytné činnosti výše nespecifikované. 
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5 FINANČNÍ ZPRÁVA  
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6 ROZPOČET NA ROK 2022 

Rozpočet MAS Radbuza, z.s. na rok 2022 - návrh 

Příjmy členské příspěvky 140 000,00 Kč 

 implementace GDPR a služba DPO 2 000 000,00 Kč 

 projekt MAP II 3 370 000,00 Kč 

 projekt SCLLD II 2 180 000,00 Kč 

 projekt MAP III 2 200 000,00 Kč 

 VDPK 500 000,00 Kč 

 Dotace na chod a činnost MAS 320 000,00 Kč 

 Dotace na akci Baroko 45 000,00 Kč 

 CELKEM 10 390 000,00 Kč 

   

   

Výdaje implementace GDPR a služba DPO 1 200 000,00 Kč 

 projekt MAP II 4 350 000,00 Kč 

 projekt SCLLD II 2 180 000,00 Kč 

 projekt MAP III 1 400 000,00 Kč 

 VDPK 780 000,00 Kč 

 provozní náklady 320 000,00 Kč 

 akce Baroko 45 000,00 Kč 

 Slunovrat, worcampy, akce, služby aj. 115 000,00 Kč 

  10 390 000,00 Kč 
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7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

V průběhu roku 2021 vzrostl počet členů Valné hromady. Aktuální počet na konci roku 2021 byl 40 

členů Valné hromady. Dle požadavků standardizace jsou členové rozděleni do níže uvedených 

zájmových skupin. 

VALNÁ HROMADA (Nejvyšší orgán spolku)  

Zemědělství a podnikání 

1. Dnešická zemědělská a.s. (Malá Vlasta) 

2. Zemědělská výroba Milknatur, a.s. (Sikyta František, MVDr.) 

3. AGRO ENERGY CZ spol. s r.o. (Štefánek Václav) 

4. Foistův statek s.r.o. (Foist Jiří; členem MAS do 1. 10. 2021) 

5. Umělecké kovářství Brož (Brož Jiří, Mgr.; členem od 9. 2. 2021) 

 

Životní prostředí a ochrana krajiny 

1. Mičová Lenka, Ing. (aktivní občan) 

2. Kubernátová Andrea, Ing. (aktivní občan) 

3. obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.) 

4. město Dobřany (Trdlička Michal) 

 

Obnova a rozvoj obcí 

1. obec Líně (Gotthart Michal, Bc.) 

2. město Stod (Vlk Jiří, Bc.) 

3. obec Neuměř (Kolář Antonín) 

4. Konvalinková Jaroslava, Ing. (aktivní občan) 

5. obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.) 

6. obec Tlučná (Opl Jan, Mgr.) 

7. Mašková Eva, Mgr. (aktivní občan) 

8. město Holýšov (Burianová Alena) 

9. obec Trnová (Šumlovová Petra, Bc.) 

10. obec Příšov (Šmídlová Olga) 

 

Vzdělávání a sociální problematika 

1. obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.) 

2. obec Úherce (Matoušek Miloslav) 
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3. Mateřská škola Kvíčovice, okres Domažlice, příspěvková organizace (Beranová Wildová Michaela) 

4. Tvrdá Alena, Mgr. (aktivní občan) 

5. Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka (Peroutková Marie, Mgr.; členem od 12. 1. 2021) 

6. Lesní mateřská škola Sasanka (Römanová Markéta, Bc.; členem od 9. 9. 2021) 

 

Kulturní dědictví a cestovní ruch 

1. Obecně prospěšná společnost při společnosti PEGISAN (Drhovský Karel, Ing.) 

2. Korec Ivan (aktivní občan) 

3. Český svaz ochránců památek z.s. (Šusová Miroslava) 

4. „Dědictví předků, o.s.“ (Valenčat Jiří) 

5. Spolek Klášter Chotěšov (Vápeník Miroslav) 

6. obec Ledce (Mareš Jiří) 

7. obec Chotíkov (Hirschfeldová Eva, Ing.) 

8. Černík Roman, Mgr., MgA (aktivní občan) 

 

Spolková činnost 

1. Pionýr z. s. - Pionýrská skupina Hradec (Heřmanová Danuše) 

2. obec Chotěšov (Koláček Daniel) 

3. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Štichov (Malý Václav) 

4. Nevečeřal Jan, Ing. (aktivní občan) 

5. BUDULÍNEK, z. s. (Adamcová Pavla, Bc.) 

6. Vochomůrky, z.s. (Boubelová Lucie, Ing.) 

7. Kulturní spolek pro Chotíkov (Kodlová Mirka) 

8. Spolek pro Kaznějov (Bílá Valentýna) 
 

VÝKONNÁ RADA  

Složení: 

Předseda: obec Kvíčovice – Ing. Jan Bostl 

Místopředsedové: Ing. Andrea Kubernátová, „Dědictví předků, o.s.“ – Jiří Valenčat 

obec Kozolupy – Ing. Michaela Opltová 

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Hradec – Danuše Heřmanová 

BUDULÍNEK, z. s. – Bc. Pavla Adamcová 

obec Neuměř – Antonín Kolář 
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DOZORČÍ RADA  

Složení: 

Předseda: Mateřská škola Kvíčovice, okres Domažlice, příspěvková organizace – Michaela Beranová 

Wildová  

obec Líně – Bc. Michal Gotthart 

Ing. Jaroslava Konvalinková 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE  

Složení: 

Předseda: Ing. Lenka Mičová 

Český svaz ochránců památek z.s. – Miroslava Šusová 

Vochomůrky, z.s. – Ing. Lucie Boubelová 

obec Tlučná – Mgr. Jan Opl 

obec Úherce – Miloslav Matoušek 
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ZAMĚSTNANCI  MAS 

• Ing. et Bc. Václav Kubernát (hlavní manažer MAS, hlavní manažer MAP pro ORP Stod, 

úvazek 1) 

• Mgr. Tomáš Svoboda (metodik projektu MAP pro ORP Stod a ORP Nýřany, úvazek 0,8) 

• Ing. Andrea Kubernátová (finanční manažer projektů MAP pro ORP Stod a ORP Nýřany, 

úvazek 0,6) 

• Ivana Štenglová (koordinátor KA 4 pro MAP ORP Stod, asistent koordinátora pro MAP ORP 

Nýřany, asistent manažera SCLLD, úvazek 1) 

• Bc. Pavla Adamcová (hlavní manažer MAP pro ORP Nýřany, koordinátor KA 4 pro MAP 

Nýřany, úvazek 1) 

• Zuzana Štychová (koordinátor KA 2 a 3 pro MAP Nýřany, úvazek 0,6) 

• Kamila Opl Hackerová (koordinátor KA 2 a 3 pro MAP Stod, úvazek 0,5), mateřská dovolená 

• Pavel Cích (asistent koordinátorů projektů MAP pro SO ORP Nýřany a SO ORP Stod, úvazek 

1) 

• Mgr. et. Mgr. Miroslav Šuma (GDPR analytik/DPO, úvazek 1, dočasně v uvolněné funkci) 

• Ing. Diana Zahradníková (manažer programových rámců, úvazek 1) 

• Ing. Kamila Brychtová (manažer programových rámců, úvazek 1) 

• Ing. Jan Bostl (GDPR analytik/DPO, úvazek 0,3) 

• Mgr. Lukáš Reimann (manažer programových rámců, úvazek 1) 

• Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D. (manažer programových rámců, hlavní koordinátor VDPK, 

úvazek 1) 
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8 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Sídlo: 

nám. ČSA 24 

333 01 Stod 

Kancelář MAS Radbuza  

nám. ČSA 24, 333 01 Stod (1. patro) 

Mail: info@mas-radbuza.cz 

IČO: 228 97 461 

DIČ: CZ22897461 

Bankovní spojení: 2000128046/2010 (Fio banka) 

ID datové schránky: ec9xkbc 
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9 PARTNEŘI MAS RADBUZA 

S MAS Radbuza, z.s. v roce 2021 spolupracovali:  

• Plzeň 2015, o.p.s. 

• Celostátní síť pro venkov 

• Obecně prospěšná společnost při společnosti Pegisan s.r.o. 

• Spolek Klášter Chotěšov 

• Brána Kláštera Chotěšov, o.p.s. 

• spolek Klášterní zahrada 

• Ivan Korec (dvůr Gigant) 

• Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP) 

• Obce v zájmovém území MAS Radbuza 

• Místní akční skupiny Plzeňského kraje  

• Mikroregion Radbuza 

• Mikroregion Touškovsko 
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