
MAS Radbuza vydala propagační leták
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Zpravodaj MAS Radbuza, o.s.
Číslo 3/2012

Koncem června vydala MAS Radbuza svůj první propagační materiál. Jedná se o jednoduchou skládačku, 
která je určena především pro občany ze zájmového území MAS Radbuza. Jsou v ní vysvětleny základní
myšlenky programu LEADER a obsahuje rovněž základní informace o naší MAS. Stále je totiž velké
množství občanů v našem zájmovém území, kteří o fungování MAS mají velmi malé nebo dokonce žádné
povědomí. Leták je volně ke stažení na našich webových stránkách. Postupně je distribuován do území MAS 
Radbuza, prozatím při kulturních akcích v území. Připravujeme distribuci letáků do území i prostřednictvím 
jednotlivých obcí. Některé obce navíc projevily vlastní iniciativu a leták umístily do svých obecních 
zpravodajů, za což jim patří naše poděkování. 

Slovo úvodem
Vážení čtenáři, 
po letní odmlce Vám opět přinášíme zprávy o aktuálním dění v našem zájmovém území, 
diskutovaných tématech a novinkách, které se týkají všech MAS v ČR a informace z 
konferencí, kterých jsme se zúčastnili.  
Velmi diskutovaným tématem od srpna tohoto roku se mezi všemi MAS v ČR staly 
Základní standardy fungování MAS pro období 2014 – 2020, které MAS dostaly k 
připomínkování. Jedná se o dokument, který je návrhovým podkladem pro MZe na tvorbu 
jejich metodik a materiálů. Tento dokument je stále ve fázi připomínkování, ale již na 
základě této verze bude muset naše MAS např. přistoupit k rozšiřování členské základny, 
což bude hlavním tématem Valné hromady, která se uskuteční pravděpodobně v průběhu

Propagační materiál MAS Radbuza, o.s. (vnější a vnitřní strana)

ledna 2013. Rovněž nás v příštím roce čeká řešení otázky týkající se platnosti nového občanského 

zákoníku, podle kterého nebude možné od 1.1.2014, aby MASky používaly právní formu občanské sdružení
a musí dojít ke změně formy organizace (ústav, nadace, o.p.s). 
V tuto chvíli nás nejvíce zajímají dvě aktivity. Jednou z nich je projekt spolupráce s názvem „Skrytá bohatství
aneb Venkov Plzni“, o které Vás informujeme na dalších stránkách zpravodaje. Druhou aktivitou je dotační
titul z PRV III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, který byl bohužel přesunut z podzimní výzvy 
do jarní 2013. Z tohoto důvodu bude posunuto jednání diskusních skupin.
Pozitivní informací na závěr je získání finanční dotace od KÚPK v rámci dotačního titulu Podpora MAS 
s působností na území PK 2012.

Ing. Andrea Kubernátová, předsedkyně VR



V minulém čísle jsme vás informovali, že souhlas s poskytnutím svého území pro MAS Radbuza na 
svém zastupitelstvu odsouhlasila obec Kbelany. K té nyní přibyla i obec Lochousice, která na jednání
zastupitelstva rovněž odsouhlasila začlenění obce do zájmového území MAS Radbuza. O začlenění
obce Lochousice do zájmového území bude jednat VR MAS Radbuza na svém listopadovém jednání, 
definitivní schválení pak bude v kompetenci Valné hromady MAS, která proběhne na přelomu roku. Obec 
Kbelany a stejně tak obce Chotíkov a Rochlov byly definitivně začleněny do zájmového území MAS 
Radbuza na jednání Valné hromady dne 21.6.2012. 
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Zájmové území MAS Radbuza – nová obec Lochousice

Aktuální mapa MAS Radbuza, o.s. (včetně obce Lochousice)

MASky se prezentovaly na Zemi živitelce v Českých Budějovicích

Ve dnech 30.8. - 4.9.2012 se uskutečnil již 39. 
ročník agrosalonu Země živitelka. Pod záštitou 
Národní sítě MAS ČR se tak představilo 
v prostorách pavilonu „Z“ rekordních 90 MAS. 
Jelikož naše MAS nemá prozatím dostatečné
množství propagačních materiálů, rozhodli jsme se 
nevystavovat na společném stánku MASek 
Plzeňského kraje, ale v průběhu konference jsme 
společný stánek navštívili. V rámci výstavy bylo 
možné navštívit celkem 539 vystavovatelů z 21 
zemí. Denně byly prezentovány zemědělské stroje, 
plemenná zvířata a regionální produkty s 
ochutnávkami.
Výstava byla rozdělena do jednotlivých oborových

dnů, v průběhu kterých se konaly jednotlivé
tematické semináře, konference a besedy. Za MAS 
Radbuza jsme se zúčastnili semináře na téma 
„Podpora rozvoje venkova v ČR“, na kterém 
vystoupili zástupci ministerstva zemědělství, 
ministerstva pro místní rozvoj a NS MAS. Hlavními 
probíranými body semináře byla např. příprava a 
záměry MMR v oblasti rozvoje venkova v novém 
plánovacím období, stanovisko a názory na období
2014 - 2020 a jeho ukotvení v PRV, aktuální otázky 
rozvoje našeho venkova v evropském kontextu 
nebo téma propojování aktérů na venkově a jejich 
začleňování do směrů rozvoje venkova.
V průběhu výstavy expozici MASek navštívil také
prezident ČR Václav Klaus a kardinál Dominik 
Duka. Na společném stánku MASek Plzeňského kraje

Seminář Podpora rozvoje… - ze Zpravodaje venkova 9/2012



Jak jsme vás již informovali v minulém čísle zpravodaje, naše MAS společně s dalšími šesti MASkami 
Plzeňského kraje podala v rámci Programu rozvoje venkova žádost o dotaci v projektu spolupráce s názvem 
„Skrytá bohatství aneb venkov Plzni“. Tento společný projekt byl SZIFem schválen a naší MAS tak byla 
přidělena dotace téměř 350 tisíc korun (90% dotace z celkového objemu 371,6 tisíce za naši MAS). V rámci 
tohoto projektu již proběhla první společná akce, další akce se chystají na příští rok. Rovněž kromě kulturních 
akcí vznikne v rámci projektu publikace s nosným tématem baroka a proběhne mapování našeho území.

Co již proběhlo?

MAS Radbuza se prezentovala na veletrhu ITEP 2012
MAS Radbuza se letos poprvé prezentovala na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2012, který se konal již po 
několikáté v hale TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech ve dnech 20.-22. září. Prezentace probíhala v rámci 
projektu spolupráce s dalšími místními akčními skupinami Plzeňského kraje „Skrytá bohatství aneb venkov 
Plzni“. V rámci tohoto projektu spolupráce obsadily MASky přilehlé venkovní prostory sportovní haly a 
představily se netradiční formou v expozici Venkovské miniEXPO, aneb hravá náves. Chtěly tak ukázat, že i 
venkov má návštěvníkům co nabídnout a umí se zajímavě prezentovat.
Prostřednictvím této výstavy byly představeny kulturní a turistické nabídky z regionů MASek a navázalo se 
také na aktivity města Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015. Pro malé i velké návštěvníky bylo 
připraveno mnoho zajímavých stanovišť. Mezi nejzajímavější patřil venkovský minijarmark, kde si mohli 
návštěvníci zakoupit umělecké předměty a potraviny z produkce místních řemeslníků a výrobců potravin. Děti 
pak hojně využívaly nejrůznější výtvarné dílny, ve kterých si mohly uplést proutěný košík, vyrobit kožedělné
nebo keramické výrobky, vymodelovat z modelíny památku z území Plzeňského kraje podle fotografické
předlohy. Dalo se rovněž „nakouknout do kraje“, „podívat se na sebe v přírodě“, „složit si výlet“, „podojit krávu“
a mnoha dalšími způsoby nahlédnout pod pokličku zajímavostí z území místních akčních skupin našeho kraje.
V rámci prezentace aktivit naší MASky vystoupilo rovněž v kulturním bloku probíhajícím na pódiu v hlavní hale 
se svým tanečním vystoupením taneční studio Lions dance club z Města Touškov. Celá akce se setkala s 
velkým ohlasem a věříme, že podobně proběhne i další společná akce na jaře v Plzni ve Světovaru –
Venkovské EXPO.    
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Skrytá bohatství aneb venkov Plzni - projekt spolupráce MAS PK

ITEP 2012 – výtvarné dílny pro děti

ITEP 2012 – informační stánek MASek

ITEP 2012 – venkovské posezení

ITEP 2012 – venkovský minijarmark



Metodický workshop – představení dosavadních mapování
Jedním ze záměrů EHMK Plzeň 2015 je vytvořit síť kontaktů, vazeb a vzájemných synergií mezi účastníky a 
hybateli kulturního dění v celém regionu (pořadateli kulturních akcí, provozovateli kulturní infrastruktury, umělci 
a soubory), ale také mezi poskytovateli služeb v cestovním ruchu (provozovatelé ubytovacích a stravovacích 
zařízení, provozovatelé turistických cílů apod.) a v neposlední řadě také nabídkou regionu (památky, krajinné
dominanty, naučné stezky, atd.). Tyto jednotlivé "body" by měly být skupinou terénních pracovníků EHMK 
Plzeň 2015 postupně propojovány do cest a sítí, aby v roce 2015 fungovaly jako celek a tvořily kompletní
nabídku pro návštěvníky regionu.

Za tímto účelem se jednotlivé MAS dohodly s týmem EHMK Plzeň 2015 na spolupráci spočívající v poskytnutí
dosud zpracovaných databází, kontaktů a výsledků všech dosavadních mapování.

V rámci tohoto projektu si proto jednotlivé MAS na samostatném semináři konaném 9.8.2012 navzájem 
představily dosud provedené výstupy mapování a databáze relevantních údajů, následně je porovnají a 
společně sestaví nejvhodnější metodiku (evidenční kartu, dotazník, apod.) pro každou z mapovaných 
tematických oblastí (např. památky, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu apod.) tak, aby výhledově byla 
všechna mapování v kraji prováděná MAS (nebo ve spolupráci s nimi) byla zpracována jednotným způsobem a 
data tak získaná mohla být využita i na krajské úrovni.

Co se chystá?

• Venkovské EXPO – Světovar Plzeň – jaro 2013 (termín bude upřesněn)
• Slavnosti slunovratu – klášter Chotěšov – léto 2013 (plánovaný termín akce je 15.6.2013)
• mistrovské varhanní kurzy (plánovaný termín je 29.7. - 4.8.2013)
• publikace Baroko v krajině
• mapování pro EHMK 2015

Bližší informace k chystaným kulturním akcím přineseme v některém z příštích čísel Zpravodaje. 

Výzva ke spolupráci – publikace Baroko v krajině
Jak již bylo zmíněno výše, jedním z výstupů projektu spolupráce je edice publikací (každá MAS minimálně
jedna publikace), které se tematicky opírají o jedno z nosných témat EHMK 2015 – západočeské baroko.
V rámci naší MAS se jedná o publikaci, která má představovat barokní křížové cesty na území MAS Radbuza, 
doplněné k nim vztahujícími se povídkami a pověstmi, cca 12-15 povídek s tím, že poutník (turista) prochází
územím naší MAS a nechává si vyprávět od lidí, které cestou potká, příběhy k jednotlivým barokním stavbám, 
které na cestách spatří. Předpokládaný rozsah publikace bude cca 50 stran, formát B5 s šitou měkkou vazbu 
V4, náklad 1.000 ks.

Povídky a pověsti postupně sbíráme, zatím jich ale nemáme předpokládaný počet, a tak se obracíme s žádostí
na všechny občany z území MAS. Pokud znáte nějaký zajímavý příběh z vaší obce, vztahující se k nějaké
barokní památce v území, napište nám. Nemusí to být ani příběh založený na nějakém historickém základu, 
může to být povídka úplně celá vymyšlená. Smyslem publikace je poutavým způsobem ukázat barokní
památky v území MAS Radbuza.
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Skrytá bohatství aneb venkov Plzni - projekt spolupráce MAS PK – pokračování

Workshop - workcampy 
První akce v rámci projektu spolupráce se konala již
18.7.2012 na OÚ ve Svojšíně a jednalo se o seminář
„Jak pořádat mezinárodní dobrovolnický tábor aneb 
workcampy zachraňují drobné památky“. Cílem 
semináře bylo představit zkušenosti se záchranou 
drobných památek v krajině za pomoci mladých 
dobrovolníků z různých koutů světa na 
Konstantinolázeňsku a sdílet zkušenosti ostatních 
účastníků semináře. Seminář byl otevřený široké
veřejnosti a v jeho závěru proběhla krátká návštěva 
zámku ve Svojšíně, kde právě jeden takový workcamp 
probíhal. 

ITEP 2012 – „dojení krávy“
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Z jednání KS MAS Plzeňského kraje

Dne 26.6. proběhlo v Klatovech již 13. setkání
MAS Plzeňského kraje. Na setkání se zástupci 
MAS dozvěděli novinky z Národní sítě MAS ČR, 
zprávy z KAZV a další. Součástí jednání byly i 
přípravy na společnou prezentaci na Zemi 
živitelce a diskuze o návrhu deklarace o 
spolupráci mezi Plzeňským krajem a KS MAS.
Diskutovala se také pravidla hodnocení MAS 
pro rok 2012, která se ovšem naší MAS, jakožto 
nové a z LEADERu nepodporované MAS, 
netýkají.
V závěru setkání se účastníci vydali na exkurzi 
do klatovské karafiátové zahrady a na 
nedalekou rozhlednu Bolfánek, kde mohli vidět 
příklady dobré praxe podpořených projektů z 
výzev od MAS Pošumaví.  

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

Konference Venkov 2012 a mimořádná Valná hromada NS MAS ČR

Ve dnech 1. – 3. října se uskutečnila v Nových Hradech u Českých Budějovic Národní konference 
VENKOV 2012 „Venkov na hranici“. V rámci této konference proběhla řada workshopů, kulaté stoly na 
daná témata, přednášky s ukázkami dobré praxe aj. Nejvíce diskutovanými tématy, která přednesli 
zástupci MMR, MZe a NS MAS ČR, se staly „Stávající a budoucí podpora venkova – Operační programy 
2014+“, „Stávající a budoucí podpora venkova z Ministerstva zemědělství ČR“, „Hodnocení MAS roku 
2012 – Místní agenda 21“ a „Postup tvorby integrované strategie území“. 
Závěry konference byly probírány na doprovodných akcích - na schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR a 
na Mimořádném jednání Valné hromady NS MAS ČR, na kterém vystoupil i JUDr. Jaroslav Svejkovský, 
advokát a člen Legislativní rady vlády ČR, s problematikou změn právních forem MAS a NS MAS ČR. Z
pohledu definice činnosti MAS se jeví nejlépe změna na formu o.p.s., která je ze zákona průhledná jak v 
přehledu činností a odpovědností, tak i nutnosti zveřejnění své činnosti a externího auditu. Dojde tím ke 
změně IČ, ale zachová se historie organizace. Bouřlivá diskuze zúčastněných jednání proběhla na téma 
Základní standardy fungování MAS pro období 2014 – 2020. Standardy jsou podkladem vysvětlujícím 
fungování MAS a nastavení jasných pravidel fungování MAS, což je podmínkou vstupu do dalších 
operačních programů. 
Představeny byly i dva modely struktury MAS - vertikální (samonosný) model nebo horizontální (oddělený) 
model. Oba byly vytvořeny na základě nynější praxe, tak jak jsou již dnes funkční. Držitelem IČ je vždy 
kompletní funkční celek bez ohledu na právní formu či obsah činností. Následně byly diskutovány otázky 
vedlejších činností jako např. síť sociálních zařízení, síť venkovských základních škol, podnikatelský 
inkubátor, regionální dopravce, odbytové družstvo řemeslníků, projekční kancelář aj. Tyto aktivity jsou 
v současné době MAS často vyčítány, v následujícím období budou povoleny za předpokladu, že tyto 
činnosti MAS budou interně striktně odděleny, aby nedošlo ke smíšení zdrojů prostředků na různé činnosti 
MAS. Jako poslední bod jednání byla přednesena zpráva kontrolní komise za období březen – září 2012. 

Z jednání KS MAS Plzeňského kraje v Klatovech
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Ohlédnutí za vybranými akcemi podpořenými z GDP 2012

V Chotěšově se konaly XIX. Staročeské máje
Ve dnech 12. a 13. května Spolek májovníků
Chotěšov pořádal již XIX. Staročeské máje. Počasí
bohužel nepřálo ani letos, ale to účastníkům 
nezabránilo dobře se pobavit, zazpívat si a 
zatancovat. Už minulý ročník organizátory 
překvapilo, kolik lidí a hlavně těch mladších má chuť
si zatancovat a udržet dlouholetou tradici. A letos 
bylo ještě o dvě kolony dospělých a jednu kolonu dětí
víc. Dohromady tak Českou besedu tancovalo 
patnáct kolon. Velkou radost dělají organizátorům 
hlavně májovnické děti. Některé začaly už jako malé, 
letos už z nich byli ti nejstarší a příští ročník snad

přijdou mezi dospělé. V klášteře pak s nedělním 
programem pomohly děti z Mateřské školky Chotěšov, 
hudební spolek Vozembach Dobřany, Zálužský sbor a 
oblíbená děvčata z Babidou. Kecal (Pavel Skořený) si 
opět připravil vtipné povídání mezi jednotlivá vystoupení
a na závěr i básničky na všechna obcházená děvčata a 
mládence.
I přes nepřízeň počasí se v klášteře sešlo skoro tisíc 
diváků. V sobotu i v neděli návštěvníky doprovázela 
kapela Dupalka z Domažlicka. Královnou letošních 
májů se stala Terezka Harantová a kralevicem Eduard 
Molek. 
Spolek Májovníků Chotěšov (redakčně kráceno)

Folk – country festival pro zámek Čečovice 2012
Český svaz ochránců památek je občanské sdružení, 
opravující vyhořelý zámek v Čečovicích na 
Domažlicku. Na jeho záchranu pořádá různé kulturní
akce, jednou z nich je i folk-country festival.
V roce 2010  jsme  uspořádali první ročník  folk-
country festivalu. Festival byl hodnocen velice kladně
nejen účastníky, ale i návštěvníky,  proto jsme na něj 
v roce 2011 navázali, r. 2012 byl  tedy již 3. ročníkem  
tohoto festivalu.
Žánr folk-country jsme si vybrali  z důvodu velkého  
profesionálního  i neprofesionálního  zázemí této 
muziky v Plzni. Pozvali jsme skupiny převážně
z Plzně: Spolucestující,  Hynek Kočí,  Alternativa, 
Růže v trní,  Aftersix,   The Rings,  Duo My tři, Apple, 

Duo Mimo tón z Chomutova  a   festival zakončila  
nejznámější plzeňská kapela COP.  Sobotní večer 
roztančila nádvoří zámku skupina Appaloosa z Prahy 
a před zámkem  uspořádala svoji ohnivou show 
skupina VK Avalon z Plzně. Jako doprovodný  
program festivalu byla výstava paní Evy Hubatové, 
která tvoří zvláštní technikou Fotoinformel. Výstava se 
uskutečnila v barokní zámecké sýpce. K zámku patří
také vždy ukázka řemesel, keramiky, výroba ručních 
prací. Takže i tato oblast byla na našem festivalu 
zastoupena.
Doufáme, že se nám podaří uspořádat příští rok již 4. 
ročník  folk - country  festivalu pro zámek Čečovice.
Miroslava Šusová (redakčně kráceno)

Staročeské máje – děti z MŠ

Staročeské máje – průvod

Folk – country festival

Folk – country festival



7

Zveme Vás

Možnosti dotací

Předběžný harmonogram posledních dvou kol příjmu žádostí o dotaci z PRV ČR

18. kolo:

6.2. – 12.2.2013:
III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

6.3. – 12.3.2013
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků – jímky a hnojiště
I.1.3.2 Inovace v potravinářství
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

19. kolo:

5.6. – 11.6.2013:
I.1.3.1 Potravináři – pokud bude větší zůstatek
I.1.4 Pozemkové úpravy – pokud bude větší zůstatek
I.3.4 Využívání poradenských služeb
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Grantový kalendář:
11.11.2012 Nadace ERSTE Cena Nadace ERSTE 2013 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2359819
31.12.2012 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni Rozjeď to s Tandemem!  
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2359814
31.12.2012 UNESCO The UNESCO-Aschberg Bursaries for Artists 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2359815

MAS Radbuza bude podávat žádost do 
opatření III.4.1 Získávání dovedností, 

animace a provádění

Dne 11. září došlo ke schválení pravidel pro 
opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a 
provádění. Alokace pro toto opatření
představuje 28,4 mil. Kč. Předpokládá se jedno 
kolo příjmu žádostí, a to od 6. 2. do 12. 2. 2013 
v rámci 18. kola příjmu PRV. Jedná se o nové
opatření PRV, v rámci kterého budou 
nepodpořené a nové MAS získávat dovednosti 
pořádáním informačních a propagačních akcí a 
vzděláváním svých zaměstnanců, partnerů a 
členů orgánů. Opatření bude rovněž zaměřeno 
na tvorbu integrovaných rozvojových strategií
formou komunitního plánování a na poradenství
a služby spojené s jejich tvorbou. 
Z tohoto důvodu je zapotřebí schválit ve 
všech zastupitelstvech měst a obcí
v zájmovém území MAS Radbuza souhlas 
obcí s přípravou i následnou realizací
integrované rozvojové strategie MAS 
Radbuza na svém území.

MAS Radbuza, o.s.,

nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

http://www.mas-radbuza.cz

Tel.: 602 405 576, 725 830 833


