
1

Zpravodaj MAS Radbuza, z.s.
Číslo 1/2016

Závěrečné připomínkování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

MAS Radbuza zveřejnila na svých webových stránkách ke dni 11. ledna 2016 verzi SCLLD 
k připomínkování členy, zástupci obcí v zájmovém území i širokou veřejností z území MAS.

Mezní termín pro zaslání připomínek je stanoven na 25.1.2016.

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 725 830 833, nebo pište na e-mailovou adresu info@mas-
radbuza.cz. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách http://www.mas-radbuza.cz/strategie-
uzemi/sclld-mas-2014/. 

Slovo úvodem

Jako novému předsedovi MAS Radbuza mi 
připadlo právo napsat slovo úvodem k prvnímu 
Zpravodaji MAS Radbuza v roce 2016. Dlouho 
jsem přemýšlel, v jakém duchu oslovit všechny 
členy MAS Radbuza, všechny obce, které
propůjčují pro činnost MAS Radbuza své území, 
ale i širokou veřejnost, které se tento zpravodaj 
dostane do ruky. A protože jsem člověk 
optimistický a přijde mi, že poslední dobou toho 
optimismu kolem nás moc není, zkusím nám ho 
všem maličko přidat.
A začnu hned tím nejveselejším - MAS Radbuza 
získala v prosinci roku 2015 Osvědčení o 
standardizaci, což je nejdůležitější krok k tomu, aby 
v období let 2016-2023 mohla subjektům ve svém 
zájmovém území pomáhat a hlavně rozdělovat 
finanční prostředky z operačních programů. Jedná
se o nemalou částku, bude totiž možno podpořit 
projekty za více než 115 miliónů korun. Zkrátka a 
dobře, zhodnotila se práce vedení, členů, ale i 
dobrovolníků, kteří pomáhali MAS Radbuza přežít 
nelehké období od roku 2011, kdy MAS Radbuza 
jako mladá MAS nebyla podpořena v minulém 
plánovacím období, a teď už jako standardizovaná
MAS bude mít možnost do svého území
zprostředkovávat čerpání dotačních prostředků.
Díky usilovné práci členů stávající Výkonné rady, 
která se pravidelně schází minimálně jednou za 
měsíc, byly připraveny a schváleny dokumenty, 
které jsou nutné k dalšímu kroku, a to je schválení
strategie MAS Radbuza. Pak již nic nebude bránit 
tomu, aby MAS Radbuza začala připravovat výzvy 
k žádostem o finanční prostředky pro projekty 
jednotlivých subjektů na svém území.
Další dobrou zprávou je, že MAS Radbuza 
zažádala a už také prošla i prvním kolem 
hodnocení v projektu MAP (Místní Akční Plány) pro 
ORP Stod a Nýřany. Tento projekt umožní školám 
a jiným vzdělávacím zařízením na území těchto 
dvou ORP žádat o další dotační prostředky

z operačních programů IROP a VVV. MAS 
Radbuza bude společně se školami a dalšími 
institucemi na svém území sestavovat plány 
rozvoje a následně pomáhat se žádostmi a 
administrací jejich projektů.
A v neposlední řadě musím zmínit další dobrou 
zprávu. MAS Radbuza žije, pracuje a funguje.  
MAS Radbuza je připravena Vám pomoci 
v následujících letech s čerpáním dotací, bude i 
v letošním roce podporovat kulturní akce na svém 
území prostřednictvím Grantového dotačního 
programu a bude organizacím na svém území
rozdělovat finanční prostředky nejen z tohoto 
programu. 
Děkuji všem členům Výkonné rady za jejich práci 
v posledních měsících a všem, kdo se na činnosti 
MAS Radbuza podílejí. Děkuji aktivním členům 
MAS Radbuza, že se účastní jednání Valné
hromady a případně i dalších jednání. Věřím, že 
ostatní členové, kteří neměli možnost se minulých 
Valných hromad účastnit, svůj přístup přehodnotí, 
protože by byla velká škoda, abychom tento rozjetý 
vlak svou nečinností brzdili a tím rozsáhlé území
MAS Radbuza připravili o mnoho výhod a 
prostředků, které společně můžeme do území
přinést.
Prosím, pozorně si přečtěte jednotlivé články 
v tomto, ale i v následujících zpravodajích MAS 
Radbuza, které by měly pravidelně alespoň jednou 
za 3 měsíce vycházet. Možná, že ne všechny Vás 
zaujmou a jsou pro vaši činnost či zájmy důležité. 
Velice snadno se může ale stát, že přijdete do 
kontaktu s někým, koho by daná problematika 
mohla zajímat. V tu chvíli nezapomeňte na to, že je 
zde MAS Radbuza, která zařídí, poradí či 
zprostředkuje pomoc v daných oblastech.
Přeji Vám všem do nového roku 2016 hodně
optimismu a doufám, že se mi podařilo tímto 
úvodem tento proces alespoň trošku nastartovat.

Ing. Jan Bostl
Předseda MAS Radbuza, z.s.
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Z jednání Valných hromad MAS Radbuza v roce 2015

V roce 2015 se uskutečnila celkem dvě jednání VH 
MAS Radbuza, a to ve dnech 3. září a 15. října.
První jednání VH bylo svoláno na základě obdržených 
připomínek k podané žádosti o standardizaci, kdy byl 
ze strany MZe kromě některých drobných úprav ve 
Stanovách vznesen požadavek na převolbu povinných 
orgánů MAS, neboť při volbě v listopadu roku 2014 se 
volilo špatně z řad jednotlivých delegovaných 
zástupců a nikoli ze členů MAS jako takových. VR 
tudíž svolala jednání na 3. září s tím, že na programu 
bude hlavním  (a v podstatě jediným bodem jednání) 
nová volba orgánů MAS, a že následně již nově
zvolená VR bude řešit další záležitosti na příštím 
jednání VH. Před samotnou volbou vystoupila Ing. 
Fictumová se zprávou předsedkyně MAS z mezidobí, 
ve které se pokusila shrnout činnosti MAS za celou 
dobu její existence a zdůvodnit tak, jaké byly důvody 
její snahy vést MAS jiným směrem, než předchozí
vedení. Tato zpráva nebyla přítomnými členy 
schválena. 
Při tajné volbě do Výkonné rady se na první pokus 
nepodařilo zvolit všechny členy VR. Na to reagovali 
někteří kandidáti svým odstoupením z kandidátky. Po 
diskuzi bylo rozhodnuto celou volbu anulovat a zahájit 
volby znovu, opět tajným hlasováním. 

Postupné kroky MAS Radbuza na cestě k novému programovému období

Když v roce 2011 Ing. Kubernátová MASku zakládala, slibovala především členům MAS a obcím v zájmovém 
území, že MAS Radbuza dovede do nového programového období tak, aby od roku 2014 mohla začít čerpat a 
rozdělovat dotace v území. Bohužel, jak šel čas a náběh nového programového období se na úrovni EU 
neustále posouval, musely ke slibům přibývat i slova omluvy, byť se omlouvala za věci, které sama nemohla 
nijak ovlivnit. Stále ovšem apelovala na trpělivost všech, kteří se jí v této věci dotazovali a většina z vás víru a 
trpělivost neztratila. A nyní, s více než dvouletým zpožděním náběhu programového období, tu MAS Radbuza 
stojí jako jedna z cca 180 MASek, které budou v následujících letech rozdělovat finanční prostředky ve svém 
území. Předcházelo tomu téměř roční martýrium, během kterého jsme procházeli procesem tzv. standardizace. 
V březnu 2015 jsme podávali žádost o standardizaci, v červenci obdrželi připomínky k žádosti, ty jsme 
následně do listopadu zapracovali, a 10. prosince 2015 jsme od MZe obdrželi Osvědčení o splnění
standardů MAS.
Proces to nebyl jednoduchý, bylo třeba splnit požadavky ze strany MZe. Museli jsme si zřídit datovou schránku, 
živnostenský list, splnit požadavky na obsahovou strukturu webových stránek, aktualizovat Stanovy a další
vnitřní dokumenty. Jinými slovy, dostat se i po této organizační stránce na úroveň ostatních MAS.
V tuto chvíli se již nepovažujeme za benjamínka mezi MASkami, mnoho MAS vzniklo ještě později, než naše a 
všechny, pokud chtějí rozdělovat dotační prostředky v nadcházejících letech, musí splňovat požadované
standardy. Jsme připraveni v následujících letech rozdělit na projekty v území dotaci ve výši více než 90 
milionů korun, bude ale záležet i na vás, příjemcích dotace, zda se nám to podaří. Alokované prostředky k 
tomu máme, je třeba učinit poslední krok a tím je projít schvalovacím procesem MMR, které bude posuzovat 
naši Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. MAS Radbuza se rozhodla, že bude realizovat opatření
ve třech operačních programech – Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), Operačním 
programu Zaměstnanost (OP Z) a Programu rozvoje venkova (PRV). Navíc bude provádět animaci škol a 
pomáhat při zpracování tzv. šablon v rámci OP VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Změna sídla MAS Radbuza

Na začátku roku 2015 došlo k rozhodnutí VR pod vedením Ing. Fictumové přemístit kancelář MAS Radbuza pryč
ze stávajících (s Mikroregionem Radbuza společně využívaných) prostor v Dobřanech. Jako vhodné místo i ve 
vztahu ke složení VR a jejich dojezdové vzdálenosti, bylo vybráno jako nové místo pro kancelář město Stod a 
konkrétně budova MěÚ v Sokolské ulici. Tam také došlo na přelomu února a března k přestěhování kanceláře. 
Sídlo zatím zůstávalo v Dobřanech, což ale s sebou neslo komplikace nejen při poštovním styku, a tak bylo (již
novou VR) v září 2015 rozhodnuto o přesunu sídla na adresu kanceláře. Tato změna se zapracovala do nové
verze Stanov. V současné době je tedy sídlo i kancelář MAS na nové adrese: Sokolská 566, 333 01 Stod.

Výkonná rada byla zvolena v následujícím 
složení: obec Kvíčovice - Ing. Jan Bostl, obec 
Kozolupy - Ing. Michaela Opltová, obec Chotěšov 
- Daniel Koláček, Dědictví předků - Jiří Valenčat, 
Pionýrská skupina Hradec - Danuše Heřmanová, 
David Toman, Ing. Andrea Kubernátová.
Následně proběhla volba Dozorčí rady, z navržených 
kandidátů nakonec největší podporu získali (opět 
tajnou volbou): obec Neuměř - Antonín Kolář, 
město Dobřany - Mgr. Dagmar Terelmešová, MŠ
Kvíčovice - Bc. Jiřina Vogeltanzová.
Při veřejné volbě do Výběrové komise byli zvoleni za 
členy: Oto Brachtel, Bc. Lenka Helgertová, Ing. 
Jaroslava Konvalinková, Ing. Jan Nevečeřal, obec 
Vejprnice - Ing. Věra Sihelská.

Nová VR následně svolala jednání VH na 15. října, 
kdy na tomto jednání došlo k dořešení dalších 
záležitostí spojených se standardizací MAS. Byla 
schválena účetní závěrka za rok 2014, výroční
zpráva za rok 2014, nové znění Stanov a Jednacího 
řádu VH, byla schválena nová Vnitřní účetní
směrnice. Zároveň bylo schváleno zapojení se do 
projektů MAP pro ORP Stod a ORP Nýřany (více o 
projektu na jiném místě zpravodaje).
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Zpravodaj vydává MAS Radbuza, z.s., info@mas-radbuza.cz, Sokolská 566, 333 01 Stod

GDP MAS Radbuza pro rok 2016

I pro letošní rok plánuje VR MAS Radbuza realizovat 
Grantový dotační program pro podporu drobných 
kulturních akcí. Na svém lednovém jednání tak 
schválila návrh pravidel pro letošní rok.
Jelikož je ale třeba tato pravidla schválit na úrovni 
Valné hromady, nemůžeme Vám v tomto čísle 
poskytnou konkrétní informace. Na druhou stranu 
bude pozdě Vás informovat prostřednictvím příštího 
čísla, proto prosím sledujte webové stránky MAS. Po 
jednání Valné hromady by na nich měly být v co 
nejkratší době zveřejněny bližší informace. Aktuální
návrh počítá s podáváním žádostí v termínu do 
konce března, jako tomu bylo v minulém roce,                  
s alokací 50 tisíc korun a s podporou projektů ve výši 
až 80% a v částce 3 až 10 tisíc korun.
Proto, pokud plánujete pro letošní rok organizovat 
zajímavou kulturní akci a chtěli byste zkusit využít 
podpory GDP MAS, můžete pomalu rozmýšlet obsah 
projektové žádosti.

Ze slavnostního otevření jízdárny (foto Martina Brabcová) Sponzoři GDP MAS Radbuza v roce 2015

Podpořili jsme z GDP

Do někdejší dragounské jízdárny v Dobřanech na 
Plzeňsku se po desetiletích vrátili koně. Halu 
slavnostně otevřeli ve středu 6. května 2015 a 
využívá se k drezůře i k rehabilitačním jízdám. Objekt 
byl dlouho opuštěný a nyní jej opravuje město, které
už do rekonstrukce investovalo asi půl milionu korun.
Nějakou dobu byla jízdárna opuštěná, naposledy 
sloužila jako sběrný dvůr. „Jsem rád, když historické
budovy mají využití. A o to lépe, když slouží v 
podstatě původnímu účelu,“ pochvaluje si dobřanský
starosta Martin Sobotka.
Objekt, který je jedinou funkční dragounskou 
jezdeckou halou v České republice, nyní slouží také
Rehabilitačnímu jezdeckému oddílu TJ Slavoj.
„Halu využíváme hlavně k tréninku, pokud není
vhodné počasí a nedá se jezdit venku. Využití
bychom chtěli ještě rozšířit. Rádi bychom zde 
prováděli výcvik. Zaměřujeme se především na 
nejmenší jezdce,“ řekla předsedkyně oddílu Veronika 
Krátká.

Během středečního slavnostního znovuotevření
jezdecké haly předvedl své umění i světový a evropský 
šampión v práci s lasem a bičem Leoš Holcknecht. 
Ten vystoupil i při otevření objektu pro širokou 
veřejnost, které se uskutečnilo 8. května 2015 za 
finanční podpory MAS Radbuza právě z Grantového 
dotačního programu MAS.
Volně převzato z: http://plzen.idnes.cz/dragounska-
jizdarna-dobrany-otevreni-d8r-/plzen-
zpravy.aspx?c=A150506_160538_plzen-zpravy_pp

Výkonná rada si dovoluje všechny členy 
MAS Radbuza co nejsrdečněji pozvat na 

jednání Valné hromady, které se uskuteční
dne

11. února 2016 od 16 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ ve Stodu

na nám. ČSA 294.

Na programu jednání budou mimo jiné záležitosti 
týkající se schválení SCLLD MAS na období 2016 –
2023, rozpočtu MAS a plánu činností na rok 2016, 
účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015, pravidel 
GDP MAS pro rok 2016. Program ještě není definitivní
a bude zaslán členům VH dne 1. února společně s 
pozvánkou a podkladovými materiály k jednotlivým 
bodům. Rovněž bude pozvánka zveřejněna na webu 
MAS.

Jednání Valné hromady
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Ukončili jsme úspěšně všechny projekty spolupráce

V minulém roce jsme dokončovali celkem tři 
probíhající projekty spolupráce. U čtvrtého (a vlastně
našeho v pořadí úplně prvního) projektu spolupráce 
Skrytá bohatství aneb venkov Plzni jsme konečně
obdrželi platbu za způsobilé výdaje a mohli jsme tak 
vrátit půjčené finanční prostředky ve výši 330 tisíc 
korun, který jsme čerpali u České spořitelny.
Zbylé tři projekty spolupráce pak končily v podstatě
současně v červnu 2015. Vzhledem k mezním 
termínům ukončení programového období 2007-2013 
byl administrativní proces vyúčtování a kontrol 
zrychlený na nejvyšší možnou míru, a tak i u těchto 
projektů došlo k proplacení výdajů do konce roku 
2015.
Hlavní aktivitou u projektu Otevíráme poklady 
venkova bylo bezesporu dokončení realizace obou 
expozic – expozice Štěpánky Haničincové
v Kvíčovicích a Karolininy kuchyně v Rochlově.                 
V Kvíčovicích pak proběhlo v březnu minulého roku 
slavnostní otevření expozice za účasti Jana Přeučila, 
bývalého manžela Štěpánky. Ten věnoval obci bustu 
Štěpánky a vyjádřil radost nad tím, že taková
expozice v rodišti Štěpánky vznikla. Expozice 
Karolinina kuchyně pak byla dokončena těsně před 
koncem června a byla „pokřtěna“ při festivalu 9 týdnů
baroka, kdy  místní kuchař pro  návštěvníky   akce      

Z konference k projektu spolupráce „Výměna zkušeností..“ Karolinina kuchyně v Rochlově

připravil občerstvení dle tradičních receptů. V rámci 
projektu pak na závěr vznikla propagační brožura –
skládačka, která prezentuje nejen nově vzniklé
expozice, ale i ty stávající v území všech 
spolupracujících MAS. Více informací k brožuře 
naleznete v jiném článku Zpravodaje.
V projektu Venkov Plzni – odhalujeme industriální
stopy Plzeňska se v první polovině roku 2015 
zpracovala publikace Industriální dědictví a technické
památky Plzeňska, která byla vydána společně
s mapou. Toto byl poslední výstup, který v rámci 
realizace projektu chyběl, ostatní aktivity se 
realizovaly již v roce 2014. O publikaci přinášíme 
informaci rovněž na jiném místě Zpravodaje.
Poslední projektem spolupráce, který MAS 
realizovala, byl projekt Výměna zkušeností mezi MAS 
Plzeňského a Karlovarského kraje. Tento projekt byl 
zaměřen především na podporu provozu jednotlivých 
MAS v „překlenovacím období“. Každý projekt 
spolupráce v této výzvě ovšem musel mít jako 
povinný výstup metodiku zaměřenou na jedno ze tří
předem stanovených témat. Naše MAS ve spolupráci 
s dalšími MASkami PK a KK zpracovala metodiku na 
téma „Evaluace a monitoring strategie MAS“. 
Metodika je umístěna na webu MAS http://www.mas-
radbuza.cz/projekty-mas/prv-iv21/vymena-
zkusenosti-mezi-mas-pk-a-kk/. 

Ze slavnostního otevření expozice (foto Andrea Kubernátová) Karolinina kuchyně v Rochlově
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Chotěšovský slunovrat 2015

Z akce Chotěšovský slunovrat 2015 (foto A. Kubernátová) Z akce Chotěšovský slunovrat 2015 (foto A. Kubernátová)

Jiří Schmitzer (foto Andrea Kubernátová) Spirituál kvintet (foto Andrea Kubernátová)

I díky dotaci Plzeňského kraje a příspěvku obce 
Chotěšov se na slunovratu objevili na folkové scéně
takoví interpreti, jako Jiří Schmitzer a Spirituál 
kvintet. Ty doplnili další, již ostřílení účastníci této 
akce, která zdá se získává stále více na popularitě. 
Snad se nám podaří i v letošním roce připravit 
společně s ostatními místními spolky a obcí divácky 
atraktivní program.

V roce 2015 se uskutečnil již třetí ročník akce 
Chotěšovský slunovrat. Tento ročník byl svým 
způsobem ojedinělý, neboť jsme při jeho realizaci 
mohli využít finanční příspěvek jak od obce 
Chotěšov, která slavila své kulaté výročí, tak od 
Plzeňského kraje ve vazbě na Plzeň – EHMK 2015. 
Pro potřeby akce byly vytvořeny samostatné webové
stránky na adrese www.chotesovskyslunovrat.cz a 
akce to byla opravdu velkolepá. Kromě již
zaběhnutých aktivit z předešlých let, jakými jsou 
dětská divadelní scéna s loutkovými představeními, 
prohlídky konventu a podzemí, folková hudební
scéna, či řemeslné stánky, přibyly i programové prvky 
mimořádné. Jedním z nich byla druhá hudební scéna 
zaměřená spíše na přehlídku místních dětských a 
lidových hudebních i tanečních formací. Tato scéna 
byla umístěna v nafukovací bublině Autobusu 2015. 
Tou úplně největší peckou ročníku 2015 byla ale obcí
objednaná a pouze dvakrát realizovaná produkce tzv. 
videomapingu – promítání animace na stěnu 
konventu. Při slunovratu měl tento videomaping, 
zpracovaný k příležitosti 900 let obce, premiéru. 
Možná i proto se pak letos dostavilo tolik návštěvníků
na akci Večer pro klášter Chotěšov, kde se 
videomaping uskutečnil podruhé.

Videa z videomapingu jsou umístěna např. na serveru youtube. Z akce Večer pro klášter Chotěšov, kde byl 
promítán stejný program, je např. zde https://www.youtube.com/watch?v=h6jE2BM9Z24 (autor Rudi Klier). 

Z akce Chotěšovský slunovrat 2015 (foto A. Kubernátová)
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9 týdnů baroka s Plzní – Evropským hlavním městem kultury 2015

9 týdnů baroka – Rochlov (foto Jitka Ždychová)

9 týdnů baroka – Vejprnice (foto Jiří Valenčat)

9 týdnů baroka - Dobřany 9 týdnů baroka - Chotěšov (foto Jiří Nový)

Na zajištění programu těchto čtyř akcí získala MAS 
Radbuza dotaci od Plzeňského kraje ve výši 220 
tisíc korun a zároveň příspěvek od společnosti 
Plzeň 2015 ve výši 180 tisíc korun. Mohla tak 
návštěvníkům kromě již zmiňovaných ohňostrojů
nabídnout i mnoho exkluzivních účinkujících jakými 
jsou například Gabriela Demeterová, Ensamble
Inégal, Hipocondria Ensemble a mnoho dalších. 
Návštěvníci mohli ochutnat i speciální barokní
menu a vnímat tak baroko všemi smysly.
V rámci udržitelnosti projektu se plánuje program 9 
týdnů baroka i pro letošní rok. 

MAS Radbuza realizovala v průběhu celého festivalu, 
který byl jedním z nosných programových prvků
Plzně EHMK 2015, celkem 4 akce, které probíhaly          
v rámci festivalu 9 týdnů baroka a MAS Radbuza byla 
partnerem Plzně 2015 při zajištění těchto akcí. 
Rovněž měla jako zastřešující subjekt v každém 
místě svého lokálního subpartnera s jehož aktivní
spoluprací zajišťovala realizaci všech akcí. Akce 
přesto, že většina z nich probíhala ve všední dny, 
měly celkem vysokou účast. Akci v Rochlově
navštívilo cca 200 až 250 návštěvníků, ve Vejprnicích
tentýž den cca 130 návštěvníků, v Dobřanech cca 
150 návštěvníků a v Chotěšově přibližně 250 
návštěvníků. Podrobný program akcí byl a stále je 
dostupný na http://www.baroko2015.cz/program/3.
Festival byl ojedinělý tím, že nabídl návštěvníkům 
spoustu netradičních zážitků, málokdo se do té doby 
setkal například s barokním ohňostrojem. Ten jsme 
nabídli návštěvníkům akcí hned dvakrát, a to                   
v Dobřanech a Chotěšově.
První akcí, kterou MAS zajišťovala, byla akce Baroko 
na bylinkovém panství Rochlov, na kterou ještě týž
den navazoval koncert barokní hudby v kostele             
ve Vejprnicích. Následující den se konala akce 
Barokní slavnost v Dobřanech a poslední akcí, kterou 
MAS zajišťovala, byla akce Barokní noc v klášteře 
Chotěšov.  

9 týdnů baroka – Dobřany (foto Andrea Kubernátová)
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Animační soustředění mladých historiků 2015

Z animačního soustředění – tvorba filmů Z animačního soustředění – exkurze účastníků

Z animačního soustředění – závěrečné promítání

na téma Stroj času. Hravou formou byla 
představena jednotlivá období lidské historie.                 
Z těchto navštívených míst pak vykrystalizovalo 
téma letošních animovaných filmů a to: Co bych 
změnil ve válečné historii, kdybych mohl?
Od středy do pátku si pak již děti „vzali do parády“
zkušení animátoři z Animánie a začala samotná
tvorba filmů. Jelikož více než polovina účastníků
absolvovala i předchozí ročník, byla práce                      
s technikou pro všechny mnohem jednodušší, 
neboť si ji mohli již dříve vyzkoušet. Mohli se tak 
věnovat více samotným scénářům jejich příběhů. 
Opět vznikla série 4 krátkých animovaných filmů, 
které byly v pracovní verzi promítány v pátek 
odpoledne rodičům dětí. Finální verze videí jsou 
umístěny na youtube, odkaz na videa naleznete               
na jiném místě Zpravodaje. 

Pro velký zájem o animační soustředění z řad rodičů i 
dětí bylo v roce 2015 zrealizováno již druhé takové
soustředění. První ročník jsme zajišťovali v rámci 
projektu spolupráce Otevíráme poklady venkova,           
v době udržitelnosti projektu jsme zorganizovali v létě
2015 ročník druhý. Na realizaci akce se nám podařilo 
získat rovněž dotaci z Plzeňského kraje. Ta bohužel 
nebyla tak vysoká, aby pokryla všechny náklady 
akce, proto jsme museli oproti prvnímu ročníku 
navýšit finanční spolupodíl rodičů. I přes toto 
navýšení se na akci přihlásilo celkem 18 dětí
z Dobřan a okolí. Po vzoru prvního ročníku probíhalo 
animační soustředění v posledním prázdninovém 
srpnovém týdnu, a to od pondělí do pátku mezi 
osmou hodinou ranní a čtvrtou hodinou odpolední. 
První den byl pojat jako seznamovací, informativní a 
inspirativní, s účastníky soustředění se formou her a 
vycházky po okolí připravovaly náměty na animované
filmy. Druhý den kurzu byla zorganizována exkurze, 
tentokrát do Plzně. Na programu byla návštěva 
Patton memorial muzea, kde byli účastníci kurzu 
seznámeni s historií druhé světové války a 
osvobozování Plzně a okolí. Následovala návštěva 
Muzea loutek, kde se děti seznámily s nejrůznějšími 
technikami animovaného filmu a celodenní program 
byl zakončen v DEPU2015, kde probíhala výstava           

Z animačního soustředění – tvorba filmů

Z animačního soustředění – exkurze účastníků
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Rochlovské řemeslnění 2015

Z akce Rochlovské řemeslnění

V roce 2014 se uskutečnil první ročník akce Rochlovské řemeslnění a to v prostorech zámku. V roce 2015 byl 
program kulturních akcí na zámku omezen, proto MAS, která na realizaci akce získala dotaci od Plzeňského 
kraje, dlouho zvažovala, jakou formou akci zrealizuje. Nakonec došlo k domluvě s obcí Rochlov, která na stejný 
termín chystala akci pro děti. MAS Radbuza v rámci této společné akce zajistila řemeslné dílny, na kterých si 
mohli návštěvníci, a to především ti nejmladší, vyzkoušet řemeslo kovářské, linorytecké a šperkařské, které pro 
nejmenší děti přichystalo korálkovou dílničku. Malí návštěvníci, kteří právě nebyli na trase závodu, v hojném 
počtu obsadili jednotlivé dílny. Aby toho řemesla nebylo málo, jedna ze zastávek trasy závodu představovala 
poznávací soutěž starých nástrojů a přístrojů. 

Z akce Rochlovské řemeslnění

Z akce Rochlovské řemeslnění – korálková dílna Z akce Rochlovské řemeslnění – kovářská dílna

Z akce Rochlovské řemeslnění – dílna linorytu Z akce Rochlovské řemeslnění
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MASky Plzeňského kraje se prezentovaly na Zemi živitelce a venkovském EXPU

Země živitelka 2015

Z akce Venkovské EXPO (foto Petr Janík)

Z akce Venkovské EXPO (foto Petr Janík) Z akce Venkovské EXPO (foto Petr Janík)

Další akcí, při které se společně prezentovaly 
MASky Plzeňského kraje, bylo Venkovské EXPO. 
To se uskutečnilo opět v Plzni ve dnech 17. – 18. 
dubna. Netradiční výstava, jejímž cílem bylo 
představit zajímavé turistické cíle a kulturní
památky v celém Plzeňském kraji, se tentokrát 
konala v DEPU2015. Cílem akce bylo pozvat 
veřejnost na různé kulturní akce, kterými žije blízké
i širší okolí Plzně. V prostoru DEPA2015 představily 
MAS Plzeňského kraje barokní i industriální
památky, ale také tipy na výlety venkovskou 
krajinou – mottem ročníku 2015 bylo „Zamiřte na 
venkov – stačí si jen vybrat cíl“. Expozice byla 
složená z velkoformátových fotografií i modelů a 
několika samostatných výstav. Otevřeno bylo v 
pátek i v sobotu od 10 do 18 hodin.
Celá akce se konala v návaznosti na projekt 
spolupráce Skrytá bohatství venkov Plzni, v rámci 
jehož udržitelnosti se do organizace akce zapojilo 
sedm partnerských MAS z PK.

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 se 
naše MAS na přelomu srpna a září účastnila veletrhu 
Země živitelka, na které pod hlavičkou NS MAS ČR 
prezentovala své aktivity na společném stánku 
plzeňských a jihočeských MAS. Je nutno podotknout, 
že velké množství MASek nedávalo v roce 2015 
významnou váhu této události, a tak byla akce 
celkově pojata výrazně minimalističtěji, než
v předešlých letech. Pro letošní rok dojde 
pravděpodobně k úpravě celkové koncepce 
prezentace NS MAS ČR.

Z akce Venkovské EXPO (foto Petr Janík)
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Setkání k projektovým záměrům

V průběhu jednání byly přítomným představeny 
dotazníky, které byly připraveny pro sběr 
projektových záměrů od jednotlivých subjektů v 
návaznosti na podporované aktivity z opatření
jednotlivých operačních programů.
Někteří účastníci dotazníky vyplnili již na místě, 
ostatní byli požádáni o jejich vyplnění či distribuci 
mezi další potencionální žadatele.
Sběr projektových záměrů následně pokračoval 
ještě formou osobních schůzek a emailovou 
rozesílkou, podnikatelské subjekty navíc oslovila 
spolupracující Regionální hospodářská komora 
Plzeňského kraje. Na základě informací získaných 
ze všech forem sběru projektových záměrů byla 
následně zpracovávána SCLLD MAS.

V rámci zpracovávání Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje organizovala MAS Radbuza dvě
setkání v území se zástupci především obcí, ale i 
podnikatelských subjektů, neziskových organizací a 
aktivními občany a diskutovala s nimi možnosti 
financování jejich plánovaných aktivit. 
První jednání se uskutečnilo dne 16. července 2015         
v Kozolupech, druhé pak dne 28. července 2015           
ve Stodě.

Obou jednání se zúčastnil Ing. Filip Uhlík, ředitel 
Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, 
který v úvodu setkání představil přehledovou tabulku 
s jednotlivými operačními programy (OP) a jejich 
možností využití v daných prioritních opatřeních 
jednotlivých OP.

Místní akční plány (MAP) ve vzdělávání – nová výzva pro MAS

MAS Radbuza se rozhodla ke konci minulého roku zapojit se do tvorby tzv. MAP – místních akčních plánů ve 
vzdělávání. Tento dokument se týká předškolního vzdělávání a základního školství a vzniká na základě diskuzí
škol, zřizovatelů a vzdělávacích institucí (NNO, školní družiny, soukromé vzdělávací instituce). Obsahem tohoto 
dokumentu by měly být záměry MŠ, ZŠ a vzdělávacích zařízení, které by mohly být financovány v období 2016 -
2023 z OP VVV a IROP.
Z IROP budou financovány, v rámci podpory předškolního vzdělávání a základního školství, pouze záměry 
z řešeného území, které budou zahrnuty v MAP. Ty se budou zpracovávat obdobným způsobem jako komunitní
plány sociálních služeb, tedy se zapojením všech aktérů, které problematika předškolního vzdělávání a 
základního školství v území zajímá.
MAP by měly obsahovat záměry z těchto oblastí: inkluzivní vzdělávání, podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem, polytechnické vzdělávání, podnikání a kariérové poradenství, jazykové a ICT vzdělávání, vybavení
vzdělávacích prostor, zvýšení kapacity ZŠ či MŠ. Součástí MAP mají být i aktivity, které jsou obsažené v 
integrovaných strategiích MAS či aktivity naplánované v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce (realizátor 
SMO). MAP se zpracovává na úrovni ORP nebo na prokazatelně jednolitém území.
Po diskuzích se sousedními MAS se nakonec MAS Radbuza rozhodla zastřešit území ORP Stod a ORP Nýřany a 
v listopadu 2015 podala dvě projektové žádosti do výzvy MŠMT. V současné době jsou projekty ve fázi 
posuzování (MAS již prošla prvním kolem hodnocení formálních náležitostí).
Projekty jsou připraveny na období dvou let se zahájením od června 2016. Pokud budou schváleny, bude to pro 
MAS znamenat dotaci v částce větší než 5 milionů korun a nutnost přijmout několik pracovníků na různě vysoké
úvazky. Kromě mzdových výdajů projektu, které tvoří větší část rozpočtu, je možné další náklady spojené s 
projektem vést ve zjednodušeném režimu vykazování a to formou paušální částky. Výhodou u těchto projektů je 
financování ex ante, tzn. zálohovými platbami předem. MAS jako realizátor MAP má nárok na 100% dotaci.
O dalším průběhu hodnocení projektových žádostí vás budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje, stejně jako 
o jednotlivých aktivitách projektů, v případě jejich schválení.

Ze setkání v Kozolupech

Ze setkání ve Stodě
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Dotace Plzeňského kraje na činnost a chod MAS

Typové provedení jarmarečního stánku (foto www.stanky.cz) Typové provedení párty stanu (foto www.party-stany.info)

Kromě dotací získaných z Plzeňského kraje na realizaci projektů zaměřených na kulturu, o kterých informujeme 
na jiném místě zpravodaje, je MAS Radbuza, stejně jako ostatní MAS Plzeňského kraje, každoročně
podporována dotací určenou na zajištění především chodu kanceláře.
V roce 2015 se čerpala dotace Činnost a chod MAS 2014, jejíž uznatelné náklady byly až do prosince roku 2015. 
Z této dotace, která byla ve výši 290 tisíc korun, se kromě běžných provozních záležitostí podařilo vyjednat 
možnost pořídit vybavení pro pořádání kulturních akcí. Doposud si MAS Radbuza musela toto zařízení
vypůjčovat, v některých případech i za úplatu. Došlo tak k nákupu dvou nůžkových stanů (3x3 metrů a 3x6 metrů), 
čtyř sad skládacích pivních setů a osmi kusů jarmarečních stánků včetně bočních stěn.
V roce 2015 pak obdržela MAS Radbuza dotaci od Plzeňského kraje na Činnost a chod MAS 2015. V rámci této 
dotace, která byla poskytnuta ve výši 100 tisíc korun, může MAS Radbuza nakoupit kancelářské vybavení, které
dosud nebylo v krajské dotaci způsobilým výdajem. Došlo tak již k nákupu kvalitní multifunkční tiskárny (doposud 
MAS nevlastnila tiskárnu), v jarních měsících dojde k nákupu dataprojektoru, který ve výbavě MAS také dosud 
chybí. 

Nové publikace - Industriální dědictví a technické památky Plzeňska (+ mapa) 
a propagační brožura Otevíráme poklady venkova

Již před časem vydala MAS Radbuza publikaci Baroko v krajině aneb příběhy známé i neznámé. To ovšem 
nebyl poslední počin v této oblasti. V první polovině roku 2015 vydala ve spolupráci s dalšími MAS Plzeňského 
kraje publikaci Industriální dědictví a technické památky Plzeňska, pod stejným názvem pak i jako doplňkový 
materiál mapu těchto industriálních památek a rovněž informační brožuru o stávajících i nově vzniklých 
expozicích Plzeňska. Všechny nově vydané materiály jsou zdarma k dispozici v informačních centrech               
v Dobřanech a Stodě, případně v kanceláři MAS. (foto MAS Aktivios a MAS Český západ)
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Videa z animačního soustředění

Na jiném místě Zpravodaje přinášíme informaci o druhém úspěšném ročníku akce Animační soustředění
mladých historiků, při kterém vzniklo opět několik krátkých animovaných filmů s tématikou historie, tentokrát 
na téma válek a válečné historie. Níže přinášíme odkazy na jednotlivá videa.

https://youtu.be/VQlxZO5uRjQ
https://youtu.be/ocbTz-2Rwn0
https://youtu.be/weHA50Kpb-0
https://youtu.be/2diYR5fi2AQ

MAS Radbuza, z.s.

Sokolská 566, 333 01 Stod

http://www.mas-radbuza.cz
Tel.: 725 830 833

Upozorňujeme čtenáře, že v současné době je 
vyhlášena řada dotačních titulů Plzeňského kraje. 
Jejich přehled naleznete na adrese  
http://dotace.plzensky-kraj.cz/

Aktuální dotace Plzeňského kraje

Aktuální složení VH MAS k 1.1.2016

Veřejný sektor
obec Kvíčovice (Bostl Jan, Ing.)
obec Přehýšov (Draská Dana)
obec Vochov (Ebermann Bohuslav, Mgr.)
obec Honezovice (Fictumová Iva, Ing.)
obec Líně (Gotthart Michal)
město Stod (Koča Bohumil, Mgr.)
obec Neuměř (Kolář Antonín)
obec Úherce (Matoušek Miloslav)
obec Kozolupy (Opltová Michaela, Ing.)
obec Chotěšov (Daniel Koláček)
obec Vejprnice (Sihelská Věra, Ing.)
město Dobřany (Dagmar Terelmešová, Mgr.)
obec Tlučná (Vítek Václav, Ing.)
MŠ Kvíčovice (Vogeltanzová Jiřina)

Neveřejný sektor  - NNO
o.p.s. při společnosti Pegisan (Drhovský Karel, Ing.)
Pionýrská skup. Hradec (Heřmanová Danuše)
SDH Ves Touškov (Hlaváč Oldřich)
SDH Štichov (Malý Václav)
Český svaz ochránců památek (Šusová Miroslava)
Budulínek (Umnerová Jaroslava)
Dědictví předků (Valenčat Jiří)
Klášter Chotěšov (Vápeník Miroslav)

Neveřejný sektor - podnikatelé
Holík Radim, Bc. (FOP)
Košťál Jan (FOP)
Dnešická zemědělská (Malá Vlasta)
Zemědělská výroba Milknatur (Sikyta František, MVDr.)
Simbartlová Ivana (FOP)
Agro Energy CZ (Štefánek Václav)
Toman David (FOP)

Neveřejný sektor - aktivní občané
Brachtel Oto
Fictum Josef, Ing. 
Helgertová Lenka, Bc. 
Hrdlička Rudolf 
Hrubý Filip, Bc. 
Konvalinková Jaroslava, Ing.
Korec Ivan 
Kubernátová Andrea, Ing.
Nevečeřal Jan, Ing.
Pek Jiří, Mgr.


