
Proběhla SWOT analýza zájmového území
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Zpravodaj MAS Radbuza, o.s.
Číslo 2/2012

Dne 7.2.2012 proběhlo v zasedací místnosti Městského 
úřadu v Dobřanech setkání, jehož cílem bylo určit priority 
rozvoje území místní akční skupiny (MAS) Radbuza. 
Během setkání účastníci postupně definovali silné
stránky a slabé stránky území MAS. Z této diskuse 
vyplynula témata, kterými se budou členové i 
management místní akční skupiny dále zabývat. Největší
důraz byl účastníky v diskuzi kladen na zachovalý 
charakter tradiční vesnice, množství kulturních památek 
a jejich stav, kulturní vyžití a spolkovou činnost a v 
neposlední řadě na zlepšování vybavenosti a služeb. 

Slovo úvodem

Vážení čtenáři, 
v polovině března tohoto roku naše Místní
akční skupina Radbuza oslavila jeden rok od 
svého založení. Velice mě těší, že se k nám 
dostávají velmi pozitivní informace ze strany 
ministerstev ohledně očekávaného vývoje 
získávání finančních prostředků pro 
nadcházející programovací období 2014+. To 
je pro nás signálem, že nastartované aktivity a 
činnosti naší MAS byly zahájeny ve správnou 
dobu a s dostatečným předstihem tak, 
abychom splnili všechny podmínky pro 
čerpání finančních prostředků prostřednictvím 
metody LEADER.
Již nyní, i když jako nově vzniklá a mladá
MAS, se zapojujeme do diskuzí o budoucím 
vývoji a o připravovaných pravidlech pro 
čerpání zmiňovaných prostředků.
Pro realizaci plánovaných aktivit pro tento rok 
jsme se rozhodli využít vyhlášený program z 
LEADERU - Realizace projektů spolupráce, do 
kterého jsme se přihlásili společně s dalšími 
MAS z Plzeňského kraje. Na podzim tohoto 
roku se nám naskytne další příležitost požádat 
o prostředky vyčleněné pro nově vzniklé či 
dosud nepodpořené MAS. Podrobnosti o obou 
projektech se dočtete v následujících článcích 
tohoto Zpravodaje.
Důležité je také říci, že se nám podařilo získat 
finanční prostředky pro vyhlášený Grantový 
dotační program a budeme rádi, když se 
všechny podpořené kulturní akce (a nejen ty) 
na území MAS Radbuza vydaří a setkají se s 
hojnou účastí návštěvníků.

Ing. Andrea Kubernátová, předsedkyně VR

Na závěr setkání bylo ustanoveno šest pracovních 
skupin, jejichž názvy vychází z oblastí zájmu určených 
diskuzí. 
Byly vytvořeny následující pracovní skupiny:
1) Zemědělství a podnikání; 
2) Kulturní dědictví a cestovní ruch; 
3) Vzdělávání a sociální problematika; 
4) Obnova a rozvoj obcí; 
5) Životní prostředí a ochrana krajiny; 
6) Spolková činnost.
Činnost těchto pracovních skupin bude zahájena v druhé
polovině tohoto roku a jejich cílem bude určit postupy a 
aktivity, které by MAS v rámci daných témat měla 
realizovat. Konečným výstupem plánování MAS 
Radbuza bude komplexní strategie rozvoje území na 
období 2014 až 2020. 

Pokud máte zájem se na plánování rozvoje území místní
akční skupiny podílet v rámci činnosti v pracovní skupině
a sídlíte či působíte v obcích výše uvedených regionů, 
volejte na telefonní číslo +420 602 405 576, nebo pište 
na e-mailovou adresu info@mas-radbuza.cz.

SWOT analýza území MAS Radbuza - prezentace

SWOT analýza území MAS Radbuza – pracovní část



V minulém čísle jsme vás informovali, že souhlas s poskytnutím svého území pro MAS Radbuza na 
svých zastupitelstvech odsouhlasily obce Chotíkov a Rochlov. Tyto obce byly územně začleněny na 
jednání Výkonné rady k naší MAS a aktuálně se MAS Radbuza rozkládá na území 35 obcí. Další obec, 
Kbelany, na svém posledním jednání zastupitelstva odsouhlasila poskytnutí svého území pro naši MAS a 
její žádost bude předložena k odsouhlasení na květnovém jednání Výkonné rady MAS.
Lze tak říci, že území MAS Radbuza je již téměř definitivně zformované, jelikož zbývající obce buď
odmítly územní připojení k MAS (Myslinka) nebo se územně připojily k sousední MAS (Heřmanova Huť).
Z přiložené mapy je patrné, že jsme v Plzeňském kraji jediná nově vzniklá MAS, jelikož území severního 
Plzeňska a území na východ od Plzně bude s největší pravděpodobností pokryto okolními MAS, které
rozšíří své území do dosud bílého místa na mapě MASek. 
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Zájmové území MAS Radbuza – nová obec Kbelany

Aktuální mapa pokrytí bílých míst v ČR – převzato ze Zpravodaje venkova 4-2012

MAS Radbuza letos poprvé vyhlásila pro žadatele ze svého území Grantový dotační program pro oblast 
kultury. Do 17.2. bylo možné podávat žádosti o podporu z tohoto programu na adresu kanceláře MAS 
Radbuza.
Celkem bylo k tomuto datu do kanceláře MAS doručeno 11 žádostí. Dne 22.2. zasedla Grantová komise, 
která z došlých žádostí doporučila Výkonné radě k podpoře celkem 6 žádostí. Ostatní žádosti bohužel 
nesplňovaly v dostatečné míře pravidla GDP.
Výkonná rada poté na svém jednání dne 21.3. rozhodla o podpoře nakonec 7 žádostí:

Celkem tak bylo rozděleno 46100,- Kč na podporu kulturních akcí v území MAS. GDP je financován z 
vlastních zdrojů MAS Radbuza, Plzeňským krajem a sponzory ze zájmového území MAS Radbuza. 

Grantový dotační program pro kulturu 2012 - výsledky

10 000 KčDivadelní festival "Kulišárna"Bc. Markéta Römanová (Stod)

2 100 KčŠtichovská pouť - pohádkový kouzelník ArtinSDH Štichov

3 000 Kč20. výročí založení Pionýrské skupiny HradecPionýrská skupina Hradec

8 000 KčZamykání klášteraObčanské sdružení Klášter Chotěšov

8 000 KčČeský varhanní festivalDědictví předků, o.s. (Vejprnice)

5 000 KčStaročeské máje 2012Spolek Májovníků Chotěšov

10 000 KčFolk-country festival pro zámek ČečoviceČeský svaz ochránců památek



Koncem března byla vytvořena definitivní
podoba žádosti o dotaci ze SZIFu (osa IV. 
Leader – 2. Realizace projektů spolupráce) a 
podán projekt s názvem Skrytá bohatství aneb 
venkov Plzni.
Projekt navazuje na iniciativu "Plzeň - Evropské
hlavní město kultury 2015" a rozvíjí její
myšlenku v širším regionu Plzeňského kraje. 
Cílem projektu je představit kulturní potenciál 
venkovských oblastí Plzeňského kraje. Projekt, 
do kterého se zapojilo 7 z 11 MAS působících v 
kraji, je připraven v úzké spolupráci s kreativním 
týmem Plzeň 2015 a přímo navazuje na jednu 
ze tří regionálních programových linií
"západočeské baroko".
Celkové výdaje projektu jsou téměř 3,7 milionů
korun, z toho podíl MAS Radbuza činí 371,6 
tisíc korun. Výše dotace pak činí 90% z 
celkových výdajů projektu. Výsledky tohoto kola 
podávání žádostí budou známy přibližně do 
konce května. 
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MAS Radbuza pořádala seminář na téma „Vliv eroze a komplexních 
pozemkových úprav na zemědělské činnosti“

Ve čtvrtek 22. března 2012 pořádala MAS Radbuza, o.s. 
v prostorách ZUŠ J.S.Bacha v Dobřanech seminář v 
rámci CSPV v Plzeňském kraji s názvem "Vliv eroze a 

komplexních pozemkových úprav na zemědělské

činnosti - 1. část". Na semináři se sešlo celkem 47 
účastníků. První blok semináře zahájil Ing. Václav Mazín, 
Ph.D. z Územního odboru ÚPÚ Plzeňský kraj s 
přednáškou zaměřenou na erozi půdy jako důsledku 
interaktivního působení přírody a člověka. Zde se zaměřil 
na faktory zrychlené vodní eroze na zemědělské půdě a 
formy aktuální vodní eroze. Rozebrány byly jednotlivé
kategorie protierozních opatření - biotechnická opatření, 
technologie zpracování půdy a opatření v rámci 
pozemkových úprav.
Na toto téma navázala druhá část semináře, ve které
vystoupili Ing. Pírková a Mgr. Žížala z VÚMOP v.v.i. 
Praha Zbraslav. 

EHMK Plzeň 2015 - projekt spolupráce MAS Plzeňského kraje

Jejich přednášky byly zaměřeny na informace o 
geoinformačních vrstvách jako podkladu pro 
nastavení správných postupů při ochraně půdy, 
ukázky možností jejich využití a legislativní
nástroje aj. Posledním bodem programu bylo 
seznámení s geoportálem SOWAC GIS a jeho 
využitím v praxi. Přednášející vysvětlili 
zúčastněným způsob a využití získaných dat na 
mapovém serveru. Na závěr byla představena 
budoucí vize a chystané novinky včetně portálu 
na monitoring eroze zemědělské půdy.

Ze semináře „Vliv eroze a komplexních úprav…“

MAS Radbuza, o.s.,

nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

http://www.mas-radbuza.cz

Tel.: 602 405 576, 725 830 833

Prostory ve Světovaru, místo konání jedné z akcí v rámci projektu

Ze semináře „Vliv eroze a komplexních úprav…“
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Z jednání KS MAS Plzeňského kraje

Dne 9.3. proběhlo v Teplé již 12. setkání MAS 
Plzeňského kraje. Na setkání se zástupci MAS 
dozvěděli novinky z Národní sítě MAS ČR. Pro 
naši MAS byla nejdůležitější informací zpráva o 
přípravě nové osy III.4.1 Osvojování schopností
a animace, kde by pro dosud nepodpořené
nebo nově vzniklé MAS měly být prostředky v 
přibližné výši 500 tisíc korun na jednu MAS při 
100% podílu dotace. Tyto prostředky jsou 
vázány na koučing od zkušenější MAS, mzdové
náklady, propagační materiály, „zkušební“
projekt, vzdělávání,  poradenské služby a další. 
V této souvislosti jsme proto oficiálně navázali 
partnerství s MAS Český západ a MAS Aktivios, 
jako zkušenými MASkami v kraji, které nám 
budou v rámci tohoto projektu nápomocné.
Dalšími tématy setkání pak byly značení
regionálních produktů a informativní zprávy z 
PK a KAZV PK. 

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

Valná hromada NS MAS ČR v Rumburku

Ve dnech 14.-15.3. se konala v Rumburku Valná hromada NS MAS ČR. Samotné jednání Valné hromady 
probíhalo 15.3. v Domě kultury Střelnice, tomuto jednání předcházel kulturně společenský večer ve 
Varnsdorfu v pivovaru Kocour. Kromě standardních bodů jednání Valné hromady jako bylo hodnocení
činnosti a hospodaření, plán práce a rozpočet na následující rok atd. se na jednání představil i dokument 
„Komunitně vedený místní rozvoj“ a diskutovalo se o využití metody LEADER v nadcházejícím období
2014+. 
Součástí „kuchařky“ - Komunitně vedený místní rozvoj - jsou mimo jiné návrhy konkrétních řešení a 
opatření pro nadcházející období. Dokument obsahuje návrhy NS MAS ČR, nejedná se zatím o již
akceptovaný postup implementace, nicméně pokud by se podařilo myšlenky tohoto dokumentu prosadit, 
znamenalo by to, že by Místní akční skupiny mohly v období 2014-2020 disponovat ročně až
desetinásobně vyšším objemem financí (v současné době disponují podpořené MAS prostředky v 
průměru kolem 8-10 milionů korun ročně).
Více informací nejen z jednání Valné hromady naleznete ve Zpravodaji venkova – dostupný na adrese 
http://www.spov.org/zpravodaj-1/default.aspx.
Další informace k činnosti NS MAS ČR jsou k dispozici na jejich webových stránkách, především pod 
záložkou Dokumenty (http://www.nsmascr.cz/index.php?id=zobraz_dokumenty.php). 

Z jednání Valné hromady NS MAS ČR - převzato ze Zpravodaje venkova 4-2012

Z jednání KS MAS Plzeňského kraje v Teplé
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Tiskové zprávy NS MAS ČR

Metoda LEADER může být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí (8.3.2012)
Metoda LEADER by podle Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) mohla být 
účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014. Tato metoda, která se v Evropské unii 
používá už od roku 1991, klade důraz na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné
správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu. Mohla by proto najít 
široké uplatnění ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském 
prostoru.
„Metoda Leader je výhodná především s ohledem na rozhodování o využití evropských dotací na té
nejnižší úrovni, tedy přímo v regionu. Ti, kteří rozhodují o tom, který projekt bude realizován, přesně znají
místní podmínky a návaznosti projektu na okolí. Již od roku 2004 je v rámci dotačních programů
Ministerstva zemědělství tento princip úspěšně využíván a máme za to, že je možné ho účelně využít i v 
jiných programech, které se venkovem zaobírají. Předností je také přímý kontakt se žadateli a velmi 
úspěšný model systému poradenství, který žadateli pomáhá od fáze přípravy projektu až po jeho 
kompletní realizaci. A to bez dalších finančních nároků směrem k žadateli,“ říká koordinátor 
vyjednávacího týmu NS MAS Václav Pošmurný.
NS MAS zpracovala v lednu 2011 strategický poziční dokument pro přípravu politik rozvoje venkova v 
rámci programovacího období 2014–2020 s názvem „Národní strategický plán LEADER 2014+“. Tento 
materiál přijaly i další organizace, zejména Spolek pro obnovu venkova ČR, a stal se také podkladem pro 
tvorbu stanovisek dalších orgánů, mimo jiné Ministerstva zemědělství ČR a Evropského hospodářského a 
sociálního výboru. 
Nyní vydala NS MAS dodatek k Národnímu strategickému plánu LEADER+, jakousi „kuchařku“, určenou 
především pracovníkům řídících orgánů na vedoucích pozicích a dalším pracovníkům podílejícím se na 
přípravě budoucího víceletého finančního rámce 2014–2020, kteří mohou uvedená technická doporučení
zohlednit při hledání možností jejich uplatnění v praxi. Cílem tohoto materiálu není přenést veškerou 
agendu i zodpovědnost ze stávajících centrálně řízených struktur na venkovská partnerství, ale nabídnout 
služby existujících tzv. místních akčních skupin (MAS), které disponují vysokou znalostí místních 
podmínek a problémů, mají personální i organizační kapacity, a mohou tak centrálním orgánům v 
mnohém jejich roli ulehčit a být jim partnerem při dosahování vytyčených cílů.
Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají obce do 25 000 obyvatel (tedy území, kde dle 
stávajících pravidel Programu rozvoje venkova ČR mohou působit MAS), v současné době zahrnuje cca 
60 % populace ČR a 95 % plochy ČR.
NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí LEADER v České republice. Sdružuje 133 z asi 150 existujících 
MAS v ČR.

Česká rep. je v používání metody LEADER vzorem pro země střední a východní Evropy (27.3.2012)
Česká republika je podle Evropské LEADER asociace pro rozvoj venkova (ELARD) v používání metody 
LEADER vzorem pro další státy střední a východní Evropy. Použití této metody, založené na spolupráci 
místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při 
řešení problémů daného regionu, přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti, k ochraně životního 
prostředí, zlepšení kvality života a diverzifikaci hospodářství venkova v ČR, uvedl vedoucí bruselské
kanceláře ELARD Stefanos Loukopoulos. 
„Česká republika byla první zemí mezi členskými státy, které vstoupily do EU v roce 2004 a začaly 
uplatňovat metodu LEADER,“ připomněl Stefanos Loukopoulos. O pouhých osm let později je podle něj 
Česká republika v používání této metody všeobecně považována za příkladnou a metodu LEADER velmi 
dobře rozvíjí. 
Připravenost České republiky potvrzuje i zástupce DG Agri Pedro Brosei, který byl účastníkem pondělní
prezentace návrhů pro využití metody LEADER v období 2014– 2020 pořádané v Evropském domě v 
Praze: „Vím pouze o probíhajících jednáních ve Finsku, Německu a Itálii, kde se iniciativy chopila 
příslušná ministerstva a organizují různé pracovní skupiny. Návrhy, představené Národní sítí Místních 
akčních skupin ČR na využití metody LEADER pro další období jsou věcné, a pokud se je podaří prosadit 
na národní úrovni do Společného strategického rámce, tak i technicky proveditelné.“
Metoda LEADER se v Evropské unii používá už od roku 1991. Jejím hlavním reprezentantem v České
republice je Národní síť Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která sdružuje 134 ze 151 existujících 
MAS v ČR. Podle NS MAS by metoda LEADER mohla být účinným nástrojem rozvoje venkovských 
oblastí i po roce 2014 v podobě komunitně vedeného místního rozvoje. Mohla by najít široké uplatnění ve 
všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru. 
ELARD je mezinárodním neziskovým sdružením, které bylo založeno v roce 1999 národními sítěmi 
LEADER jednotlivých členských států EU. Jeho cílem je podpořit rozvoj venkova, prosazovat výměnu 
zkušeností a podporovat spolupráci prostřednictvím přeshraničních projektů. ELARD, který v současnosti 
sdružuje asi 450 místních akčních skupin, je hlavním propagátorem a zastáncem metody LEADER na 
místní i institucionální úrovni.
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MAS Radbuza, o.s. by ráda touto cestou ještě
jednou poděkovala všem, kteří přispěli 
finančním příspěvkem na realizaci Grantového 
dotačního programu pro oblast kultury v roce 
2012.
Jmenovitě pak především Plzeňskému kraji a 
společnostem COMTES FHT a.s., Zemědělská
výroba Milknatur a.s. a Š & L DRŮBEŽÁRNA 
VEJPRNICE spol. s r.o.
Bez jejich finančních příspěvků bychom nebyli 
schopni v letošním roce Grantový dotační
program realizovat a nemohli bychom tak 
podpořit sedm zajímavých kulturních akcí na 
území MAS Radbuza.

Zveme Vás

28.4.2012 od 15h - Otevření kláštera v Chotěšově. 
Doprovodný program – koncert Vlaďky Bauerové
s názvem Pohlazení na duši. Zároveň bude otevřena 
výstavka o restaurování vitráží kostela.

30.4.2012 - Slet čarodějnic na Křížovém vrchu u 
Stodu. Začátek akce v 18.00, na programu jsou hry, 
soutěže o ceny, vyhlášení nejlepší čarodějnice, 
hudební doprovod, táborák, prohlídka okolí z 
rozhledny, občerstvení zajištěno. Akce se koná za 
každého počasí, v případě deště bude k dispozici 
zastřešená loď kostela, pořádá MKS Stod a 
Mikroregion Radbuza.

5.5.2012 - Oslavy osvobození v obci Dnešice – od 
11:30 konvoj historických vozidel. Doprovodný 
program zajištěn.

12.–13.5.2012 - Staročeské máje. Hlavní program 
v neděli 13.5. od 14h v chotěšovském klášteře.

Poděkování

Výrobky z Plzeňska

Farma Milknatur po instalaci mlékomatů na území Plzeňska 
přišla počátkem tohoto roku s novinkou, kterou se stala 
nabídka prodeje výrobků Plzeňanům i obyvatelům okolních 
měst a obcí přímo z auta a přímo v jejich bydlišti, tedy 
„Mléko až do domu“. Jedná se o distribuci mléka ve 
dvoulitrových láhvích, farmářského jogurtu a dalších 
mléčných výrobků. Dále je v sortimentu farmářský chléb, 
křimické zelí a salát, vejprnická čerstvá vejce, mošt. Na 
území MAS Radbuza byly připraveny dvě rozvozové trasy 
s přibližně 25 stanovišti, na kterých se vůz ohlásí
v odpoledních hodinách znělkou. Každá zastávka trvá deset 
až patnáct minut. Obsluha vozu nabízí zájemcům stejné
mléko, jaké se nachází v mlékomatech, tj. mléko, které je 
šetrně pasterované při 75°C a lze jej pít ihned bez 
předešlého převaření. Mléko je neodstředěné, s obsahem 
důležitých výživových hodnot a jeho tučnost se pohybuje 
kolem čtyř procent.
Po vydání výrobku obsluhou se vůz vydá na další stanoviště. 
Další rozvozová místa se nachází převážně v sídlištích po 
celé Plzni včetně Lochotína, Skvrňan, Vinic, Lobez či 
Bolevce. Některé trasy vedou i mimo Plzeň. Vozy na svých 
cestách míří i do Křimic, Vejprnic, Starého Plzence, Šťáhlav, 
do Rokycan aj.

Všechny rozvozové trasy jsou uvedeny na 
stránkách www.milknatur.cz v záložce 
rozvoz-z-farmy-domu. Rovněž má Milknatur
přímo na farmě, na kopci mezi Tlučnou a 
Líněmi, svoji faremní prodejnu, kde si každý 
pracovní den mezi 10-13 hod mohou lidé
zakoupit všechny výrobky včetně různých 
kultur kefírových či jogurtových, ze kterých 
si sami s použitím mléka Milknatur mohou 
doma vyrobit a připravit mléčné výrobky.
Je prokázáno, že čerstvé a zdravé potraviny 
jsou pro lidské tělo nenahraditelné a je jen 
na spotřebiteli, zda si koupí trvanlivé sterilní
potraviny v supermarketech, kde často 
chybí označení země původu, nebo 
opravdové potraviny z české konkrétní
farmy.

Rozvozové trasy na území MAS Radbuza 
(každý čtvrtek):
1.
16:10-16:20, Horní Lukavice 40
16:25-16:35, Chlumčany, Boženy Němcové 320
16:40-16:50, Chlumčany, na Kovárně
17:00-17:10, Dobřany, Stromořadí x Hornická
17:15-17:25, Dobřany, 17. Listopadu 818
17:30-17:40, Dobřany, Loudů x Sokolovská
17:50-18:00, Lhota, Náves 4
18:05:18:15, Nová Ves 153 (u obecního úřadu)
18:25-18:35, Líně, Vojenská 436
18:40-18:50, Líně, Hornická
2.
16:00-16:10, Stod, Kostelní (u kostela)
16:15-16:25, Stod, Nádražní 694
16:30-16:40, Stod, Hrádecká 604
16:40-16:50, Stod, Sokolská 431
16:55-17:05, Stod, Průmyslová 632
17:15-17:25, Chotěšov, Mantovská 636
17:30-17:40, Chotěšov, Týnecká 550 (u Mountfieldu)
17:45-17:55, Zbůch, Polní 377
17:55-18:05, Zbůch, Náměstí
18:10-18:20, Úherce, u kostela
18:25-18:35, Nýřany, Slunečná 949
18:40-18:50, Nýřany, Školní x Jana Žižky
18:50-19:00, Nýřany, Antonína Uxy 1131
19:05-19:15, Tlučná, V Rybníčkách 503
19:20-19:30, Tlučná, Na Čampuli 726

Rozvozový vůz farmy Milknatur


