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Zpravodaj MAS Radbuza, o.s.
Číslo 1/2011

Dne 1.7.2011 se v Dobřanech v zasedací
místnosti MěÚ konalo první jednání Valné
hromady Sdružení, v rámci kterého proběhla 
volba členů Výkonné a Dozorčí rady Sdružení a 
následně volba předsedy Výkonné rady 
Sdružení a místopředsedů Výkonné a Dozorčí
rady Sdružení. Na tomto jednání se poprvé
setkali zástupci veřejného a neveřejného 
sektoru ze zájmového území MAS Radbuza, 
o.s., tj. všichni vybraní členové Valné hromady 
Sdružení.

Slovo předsedkyně
Ing. Andrey Kubernátové

ohledu na to, zda jste aktivní občan, podnikatel, 
zemědělec nebo nezisková organizace). Zmínka 
bude také o Národní síti MAS ČR, která
zastřešuje činnost místních akčních skupin na 
území České republiky.

Většina MAS na území Plzeňského kraje 
funguje od roku 2007 a přináší finance na své
území prostřednictvím LEADERU. Donedávna 
naše území bylo na mapě pouze bílým místem, 
kde nepůsobila žádná MAS, pouze Mikroregion 
Radbuza, který však sdružuje jen města a obce, 
jež rozhodují o dění. Pojem MAS představuje 
spolupráci převážně mezi aktivními občany, 
podnikateli, neziskovými organizacemi (hasiči, 
myslivci, sdružení aj.), zemědělci a v menší
míře obcemi a městy. Což je hlavní rozdíl mezi 
pojmem Mikroregion a MAS. Vznik nové místní
akční skupiny jsem iniciovala už v letošním 
roce, jelikož se v roce 2014 naskytne nová
příležitost pro fungující MAS zažádat LEADER o 
finanční podporu z EU na období sedmi let, tj. 
do roku 2020. Proto je nutné kvalitně zpracovat 
integrovanou strategii území a vyhledat tak 
priority, které by měly být ze zmiňovaných 
prostředků podpořeny. 

Chtěli bychom již nyní být našemu území
prospěšní, a proto na příští rok máme v plánu 
realizovat projekty se zapojením veřejnosti a 
vyhlašovat grantové dotační programy pro naše 
území. Budeme rádi, když zpravodaj rozešlete i 
na adresy lidí ve Vašem okolí, které by mohl 
rovněž zajímat, a kteří by s námi chtěli navázat 
spolupráci.

Právě se Vám dostává do rukou 
první číslo Zpravodaje MAS 
Radbuza, o.s. Rádi bychom Vám 
prostřednictvím tohoto zpravo-
daje přinášeli aktuální informace 
o dění v nově vzniklé místní
akční skupině na Vašem území. 
Ve zpravodaji budete nalézat 
možnosti jak spolupracovat s 
naší MAS a podílet se na tvorbě
integrované strategie území (bez 

Z prvního jednání Valné hromady

Z volby předsedy Výkonné rady



2

Letní slavnost na Křížovém vrchu

Dne 5.7. 2011 se na Křížovém vrchu konala již 6. 
Letní slavnost, kterou společně pořádalo Městské
kulturní středisko Stod a Mikroregion Radbuza. Byla 
to tak jedna z prvních příležitostí, jak veřejnost ze 
zájmového území MAS Radbuza seznámit se 
základními informacemi o fungování a cílech místní
akční skupiny. Pro MAS Radbuza byl připraven 
stánek, kde se společně s Mikroregionem Radbuza a 
společností CpKP (Centrum pro komunitní práci) 
prezentovala. Návštěvníci Křížového vrchu tak měli 
možnost kromě hudby, občerstvení, výstavy fotek a 
dalších aktivit získat rovněž informace o MAS 
Radbuza v našem stánku. Mnozí z více než dvou set 
lidí, kteří si v deštivém počasí našli cestu na Křížový 
vrch, se také u našeho stánku zastavili a dotazovali 
se na nejrůznější věci týkající se nově vzniklé MAS.
Věříme, že se s některými z nich setkáme i v 
budoucnu při získávání podkladů pro zpracování
integrované strategie území.

Návštěva MAS Aktivios, o.s.

Dne 30.8.2011 se členové Valné hromady MAS 
Radbuza, o.s. zúčastnili návštěvy sousední MAS 
Aktivios a absolvovali připravený seminář na 
téma "Příklady dobré praxe". Během této 
návštěvy si zástupci MAS Radbuza, o.s. 
prohlédnuli např. opravený kostel sv. Prokopa v 
Nezdicích jako jeden z projektů, který MAS 
Aktivios podpořila nemalou částkou. V rámci 
tohoto projektu byla opravena střecha kostela v 
celkových nákladech 1.039.342,- Kč, z čehož
částku 891.000,-Kč (včetně DPH) činila dotace z 
MAS. Dalším cílem této exkurze byla firma Zero
systems s.r.o. v Přešticích, kde se zrealizoval 
projekt s názvem "Inovací k lepší
konkurenceschopnosti – nákup orovnávacího 
stroje". Celková výše tohoto projektu byla 
1.214.842,-Kč, poskytnutá dotace činila 
560.000,-Kč. Posledním navštíveným místem 
byla obec Chlumčany a její projekt "Báječnej
svět". V rámci tohoto projektu bylo místním 
dětem pořízeno dětské hřiště v celkových 
nákladech 371.823,-Kč z čehož dotace činila 
281.210,-Kč.
Členové Valné hromady MAS Radbuza, o.s. se 
tak měli možnost seznámit s fungováním již déle 
existující MAS a zároveň si mohli prohlédnou 
příklady podpořených projektů v praktické části 
semináře.

Letní slavnost na Křížovém vrchu

Letní slavnost na Křížovém vrchu - prezentační stánek

Návštěva MAS Aktivios

MAS Radbuza, o.s., nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

http://www.mas-radbuza.cz

Tel.: 602 405 576, 725 830 833



V současné době probíhá oslovování posledních obcí na území Plzeň - sever, které jsou momentálně
tzv. bílými místy v území. Při zakládání MAS Radbuza, o.s. začlenilo své území do zájmového území
nové MAS celkem 30 obcí (tzn. necelých 40 tis. obyv. na území nové MAS). Další tři obce v posledních 
týdnech ve svých zastupitelstvech odsouhlasily poskytnutí svého území pro naši MAS a jejich žádosti 
byly odsouhlaseny na listopadovém jednání Výkonné rady MAS.
Zbývá tak jen 6 obcí, které mají možnost rozmyslet se, zda zůstanou bílým místem na mapě „MASek“, 
nebo se připojí územně k naší MAS. Snahou Národní sítě MAS ČR je, aby na mapě České republiky 
vznikla souvislá síť MASek a došlo tak k odstranění „bílých míst“ z mapy. Z tohoto důvodu se budeme 
snažit, a to v kooperaci se sousedními MASkami, tyto zbylé obce k MAS územně připojit. 
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Území MAS Radbuza – co je nového?

Aktuální mapa MAS Radbuza (vyznačeno zeleně) a okolních MAS v Plzeňském kraji

Prohlídka zrekonstruovaného kostela sv. Prokopa Prohlídka provozovny společnosti Zero systems

Zpravodaj vydává MAS Radbuza, o.s., info@mas-radbuza.cz, nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany



Každá fungující MAS (Místní akční skupina) má zpracovanou integrovanou rozvojovou strategii, jež definuje 
problémy jejího území, které chce prostřednictvím své činnosti řešit (např. obnova venkovských památek, 
rozvoj venkovského cestovního ruchu atd.). Z tohoto důvodu dochází v současné době ke zpracování
rozvojové strategie i v naší MAS Radbuza, o.s. a to za finanční spoluúčasti Plzeňského kraje a ve spolupráci s 
CpKP. Nejdůležitějším faktorem pro kvalitní zpracování strategie je zapojení co největšího množství subjektů. 
Mezi tyto subjekty patří např. obce, neziskové organizace, podnikatelé, aktivní občané, kteří se na území
nacházejí a v něm působí.
Na začátku srpna tohoto roku byly osloveny všechny obce a města, které poskytly své území do zájmového 
území MAS Radbuza, o.s. Každá obec vyplnila dotazník, který byl zaměřen na několik kategorií např. sociální
služby v obci (městě), životní prostředí aj. V říjnu byla stejným způsobem mapována oblast neziskových 
organizací působících na našem území. V závěru tohoto roku  budou osloveni podnikatelé a aktivní občané.
Výsledkem celého průzkumu bude zpracování žádosti o podporu (tzv. Strategický plán LEADER - SPL). 
Pokud tato žádost v konkurenci dalších uspěje, získá MAS prostředky na realizaci cílů, které si definovala v 
rámci SPL (potažmo i rozvojové strategie). MAS obdrží každoročně sumu finančních prostředků, které pak v 
průběhu celého sedmiletého programovacího období bude rozdělovat na projekty obcí, podnikatelů a 
neziskových organizací na svém území. Projekty musí vycházet z témat, které si MAS v SPL nadefinovala. 
Projekty, které MAS ze získaných peněz podpoří, vybírá komise tvořená členy MAS.
MAS tedy funguje jako místní grantová agentura, která prostřednictvím grantového schématu řeší problémy 
svého území.
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Tvorba strategického plánu MAS Radbuza, o.s.

V pondělí 24. října se v Horšově u Horšovského Týna 
uskutečnilo již 11. setkání místních akčních skupin 
Plzeňského kraje. Jednání proběhlo v nově
vybudovaném penzionu a učňovském středisku školního 
statku SOŠ a SOU Horšovský Týn. Po přivítání
hostitelskou MAS Český les následovaly aktuální
informace z Národní sítě MAS ČR prezentované Janem 
Florianem, místopředsedou NS MAS ČR. Dále 
vystoupila MgA. Kateřina Melenová, programová
manažerka pro plzeňský region, s nabídkou spolupráce 
MAS na projektu Plzeň 2015 – Evropské město kultury. 
Informace z Plzeňského kraje podali Bc. Stanislav 
Rampas a Bc. Petra Hessová. Další blok informací byl 
zaměřen na pokrytí bílých míst v rámci Plzeňského kraje. 
Pan Florian pohovořil o dostupných informacích k

11. setkání místních akčních skupin Plzeňského kraje

připravovanému opatření III.4.1., které je určeno 
na podporu nově vznikajících MAS. Ing. Andrea 
Kubernátová, předsedkyně MAS Radbuza, o.s., 
představila nově vzniklou MAS v Plzeňském kraji 
a aktuální stav fungování a tvorby strategického 
dokumentu. Poté se uskutečnila diskuse k 
případnému pokrytí dalších bílých míst v rámci 
kraje (býv. MAS Centrální Šumava, Rokycansko, 
Kaznějovsko aj.). Blok jednání byl ukončen 
tématem značení místních produktů v Plzeňském 
kraji. Dále následovala exkurze po podpořených 
projektech MAS Český les. První zastávkou bylo 
muzeum s rozhlednou v Horšovském Týně –
revitalizace bývalého poutního místa, prohlídka 
pěší naučné trasy a nově vybudované rozhledny 
na Šibeničním vrchu u Horšovského Týna. 
Poslední zastávkou pak bylo komunitní a 
pobytové centrum Alternativa 2010 v Osvračíně s 
prohlídkou ubytovacích kapacit a keramické dílny 
manželů Chnápkových.

Z jednání MAS Plzeňského kraje

Z jednání MAS Plzeňského kraje


