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Zpravodaj MAS Radbuza, o.s.
Číslo 3/2013

V období od 1. do 22. října proběhnou v regionech místní akční skupiny Radbuza setkání zástupců
samosprávy, podnikatelů a neziskových organizací z Dobřanska, Holýšovska, Chotěšovska, Nýřanska a 
Stodska, tedy území, které patří do působnosti naší MAS. 

Během setkání budou účastníci diskutovat o aktivitách a záměrech, které by rádi společně realizovali v rámci 
období 2014 – 2020. Setkání budou zaměřena na následující tématické oblasti:

•Kulturní dědictví a cestovní ruch (1.10. od 16:00 v Chotěšově)

•Obnova a rozvoj obcí (3.10. od 16:00 v Tlučné)

•Životní prostředí a ochrana krajiny (10.10. od 16:00 v Kozolupech)

•Vzdělávání a sociální problematika (15.10. od 16:00 ve Stodu)

•Podnikání a zemědělství (17.10. od 16:00 v Dobřanech)

•Spolková činnost (22.10. od 16:00 v Neuměři)

Výstupy z diskuse budou zpracovány do strategického dokumentu, na jehož realizaci bude MAS Radbuza 
žádat, podobně jako další MAS z celé České republiky, o finanční podporu Evropskou unii. 

Pokud máte zájem se na plánování rozvoje území místní akční skupiny podílet a sídlíte či působíte na 
Dobřansku, Holýšovsku, Chotěšovsku, Nýřansku či Stodsku, volejte na telefonní číslo 725 830 833, nebo 
pište na e-mailovou adresu info@mas-radbuza.cz. Informace o postupu plánování rozvoje MAS Radbuza 
jsou i na internetových stránkách www.mas-radbuza.cz.  

Slovo úvodem

Vážení čtenáři, 
po letních měsících přicházíme za Vámi s dalším číslem našeho Zpravodaje, ve kterém 
se dočtete o aktivitách organizovaných v našem zájmovém území. Během uplynulého 
čtvrtletí se naše sdružení prezentovalo na několika akcích a dostávalo se tak do 
povědomí obyvatelům nejen z našeho území, probíhalo dotazníkové šetření k tvorbě
Integrované strategie území a připravovaly se projekty spolupráce do poslední výzvy 
vyhlášené v tomto plánovacím období. Postupně se realizovaly i aktivity projektu s 
názvem „Osvojování a animace“, o kterém jsme Vás informovali v předchozích číslech
a dokončovaly se výstupy projektu spolupráce „Skrytá bohatství aneb venkov Plzni“. Těsně před dokončením 
je také publikace „Baroko v krajině“, která bude v tomto měsíci zaslaná do tisku.
I v následujícím čtvrtletí nás čeká spousta práce. V průběhu října proběhnou jednání pracovních skupin, do 
kterých se stále ještě můžete přihlásit, bude se dokončovat dotazníkové šetření s obyvateli v jednotlivých 
obcí a v případě úspěchu v poslední výzvě z PRV se začnou realizovat další projekty. Mimo jiné proběhne i 
jednání zástupců MAS PK s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje, se kterým bude především diskutována 
podpora MASek pro příští rok. Pro MASky bude právě rok 2014 velmi náročný, jelikož dle dostupných 
informací nedojde k nastartování operačních programů nového plánovacího období a MASky tak nebudou 
mít finance pro realizaci svých SPL, v rámci kterých rozdělují dotace na jednotlivé projekty v území, ani na 
financování svého chodu. Z tohoto důvodu se snažíme společně s MAS PK a NS MAS ČR ovlivnit tento stav 
a doufáme, že nastartování nového plánovacího období proběhne co nejrychleji.

Ing. Andrea Kubernátová, předsedkyně VR



Již devátý ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP se uskutečnil ve dnech 19. - 21. září 2013 v hale TJ 
Lokomotiva v Plzni na Slovanech. Letos se na tomto veletrhu prezentovalo téměř 120 vystavovatelů, z toho asi 
20 zahraničních. Návštěvníci mohli například ochutnat typickou bavorskou kuchyni, pivo z Plzeňského 
Prazdroje, hanácké výrobky a další dobroty nebo si vyzkoušet lanovkovou kabinku pro zamilované a 
novomanžele. V rámci doprovodného programu se uvnitř haly představily různé hudební skupiny různých 
žánrů, divadelní vystoupení či ukázky pokusů Techmania Science Center. Venkovní prostor zaujaly opět místní
akční skupiny Plzeňského kraje a Plzeň 2015. 
Prezentace MASek se nesla opět v duchu spolupráce s Plzní 2015 a MASky letos využily „bublinu“ autobusu 
linky 2015, kde kromě klasické letákové prezentace nabídly i kreativní dílny určené především pro děti.
Na https://plus.google.com/photos/110781025921343002945/albums/5926911421068771297 naleznete 
bohatou fotogalerii z celé akce.
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MAS Radbuza se prezentovala na veletrhu ITEP

Z veletrhu ITEP (foto Petr Janík)

KS MAS PK se prezentovalo na veletrhu Země živitelka

k dispozici stůl, na kterém si z modelíny mohli podle 
předlohy vymodelovat památku z území nebo složit 
puzzle se zajímavými objekty z kraje. Součástí
expozice pak byl i stolek s propagačními materiály 
z území jednotlivých místních akčních skupin.
Na Zemi živitelce se MASky Plzeňského kraje 
prezentovaly také novým vydáním „Venkovských 
novin“, s jejichž prvním číslem jste se mohli setkat na 
akci Venkovské EXPO ve Světovaru. Druhé číslo, 
stejně jako to předchozí, je v elektronické verzi na 
http://issuu.com/venkovplzni/docs/novinypodzim-mail, 
tištěné vydání je dostupné v informačních centrech 
v území jednotlivých MAS a v Plzni i na dalších 
místech. Obsahuje tipy a pozvánky na výlety, kulturní
kalendář a další zajímavé informace o činnosti 
jednotlivých MAS v kraji.Expozice KS MAS PK na Zemi živitelce

Z veletrhu ITEP (foto Petr Janík)

MAS Radbuza se společně s dalšími MASkami
Plzeňského kraje prezentovala na jubilejním 40. 
ročníku Země živitelky, konaného ve dnech 29.8. až
3.9.2013 v Českých Budějovicích. Expozici, 
sdruženou pod hlavičkou Národní sítě MAS ČR, 
respektive vlastní stánek Krajského sdružení MAS 
Plzeňského kraje, nainstalovaly MASky v duchu 
projektu spolupráce „Skrytá bohatství aneb venkov 
Plzni“. Nosným heslem celé expozice bylo „Venkov 
Plzni, Plzeň Evropě“, které tak připomínalo titul EHMK 
Plzeň 2015 a vzájemnou spolupráci mezi MASkami
Plzeňského kraje a společností Plzeň 2015.
Narozdíl od jiných krajských sdružení MAS, byla 
expozice KS MAS Plzeňského kraje pojata jako 
otevřený prostor, kterým si mohli návštěvníci volně
procházet, pro nejmenší, ale nejen pro ně, byl Expozice KS MAS PK na Zemi živitelce
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Z GDP byly podpořeny další akce

Milí přátelé MAS Radbuza, 
chtěla bych touto cestou poděkovat MAS Radbuza za 
finanční podporu,  bez níž bychom nemohli uspořádat  již
5. ročník Folk-country festival pro zámek Čečovice. Jak 
víte, jsme občanské sdružení, finanční prostředky 
nemáme, proto je pro nás každá pomoc velice důležitá. 
Ti, kteří jste se zúčastnili, víte, že se festival povedl. 
V zámecké sýpce jste mohli obdivovat úžasné fotky, 
poznat  obrázky,  malované voskem, vše doplněné módní
přehlídkou, která měla v těchto výstavních prostorách 
premiéru.
Účinkujícím kapelám se jako vždy u nás hrálo dobře, 
protože jedině naši návštěvníci dokáží udělat tu správnou 
atmosféru. Mohli jste si zakoupit i originální dárky u našich 
stálých trhovců.
A v neděli?  V neděli rozezpívaly děti ze základní školy  
Staňkov celé nádvoří a  staňkovští mladí divadelní
ochotníci  rozesmáli  svým cimrmanovským představením 
všechny na  zámku. Skupina INIS  z Plzně naučila 
návštěvníky irské tance a plzeňské divadlo Nová
Akropolis také přispělo k tomuto svátečnímu odpoledni.
Moc bych chtěla poděkovat nejen našim dárcům dotací -
Plzeňskému kraji, Nadaci život umělce, městu Staňkov, 
obci Čečovice,  ale právě také MAS Radbuza za finanční
podporu naší akce.
Jak víte, snažíme se zámek zachránit všemi našimi silami. 
A jakákoliv pomoc je pro nás velice důležitá a velice si jí
vážíme.
A co  ještě letos u nás můžete prožít? V sobotu 12. října 
od 15 hodin bude v kostele sv. Mikuláše v Čečovicích

MAS Radbuza získala dotaci z Plzeňského kraje

Stejně jako v předchozích dvou letech usilovala MAS Radbuza o získání finanční podpory z dotačního titulu 
Plzeňského kraje určeného na podporu činnosti a chodu MAS. Přesto, že na konci minulého roku hrozilo, že 
zastupitelstvo Plzeňského kraje schválí rozpočet kraje s nulovou podporou MASek, nakonec se podařilo 
vyjednat podporu ve výši něco málo přes milion korun pro MASky z kraje pro letošní rok. Ve finále však kraj 
vyčlenil ještě o několik set tisíc více, a tak jsme letos získali prozatím největší částku krajské dotace ve výši 150 
tisíc korun.
Z těchto finančních prostředků může MAS uhradit náklady spojené s provozem kanceláře, jako např. pronájem, 
telefony, externí účetnictví a mzdové náklady. Finanční prostředky vybrané na členských příspěvcích tak 
můžeme ušetřit a použít na předfinancování projektů spolupráce v případě, že se nám podaří v posledním kole 
předkládání projektů uspět.

koncert mužského vokálního kvintetu Hlasoplet
z Plzně, který byste si neměli nechat ujít.
A co příští rok? Jako vždy začneme v lednu 
sezónu naším oblíbeným country bálem ve 
Staňkově.
Přeji všem krásný podzim, ještě jednou velice 
děkuji  MAS Radbuza a všem návštěvníkům, 
kteří k nám rádi zavítají.

Miroslava Šusová (Český svaz ochránců památek)

Folk – country festival pro zámek Čečovice (foto M. Šusová) Folk – country festival pro zámek Čečovice (foto M. Šusová)
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Zpravodaj vydává MAS Radbuza, o.s., info@mas-radbuza.cz, nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Mikroregion Radbuza ve spolupráci s MAS Radbuza, o.s. pořádali ve čtvrtek 26.9.2013 v kongresovém sále 
Káčko v Dobřanech seminář s názvem „Aktuální vývoj v oblasti veřejných zakázek“. Tento seminář byl 
připraven nejen pro zástupce měst a obcí na svém území. Problematikou veřejných zakázek provedl Mgr. 
Pavel Herman z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Program byl zaměřen například na legislativní vývoj, volbu 
zadávacích řízení nebo na klasifikaci uchazečů a hodnocení nabídek. Semináře se zúčastnilo téměř padesát 
zástupců veřejné správy.

Proběhl seminář na téma Veřejné zakázky

Mikroregion Radbuza se chystá vybudovat cyklostezku CT3

Na dobřanském náměstí byl v úterý 3.9.2013, slavnostně osazen symbolický "První metr" mezinárodní
cyklostezky CT3 Praha - Plzeň - Regensburg a to formou netradiční lavičky s informacemi o celém záměru. 
Akce se uskutečnila za účasti starostů obcí Mikroregionu Radbuza, zástupců Plzeňského kraje, neziskových 
organizací a klubů českých turistů z území, médií i široké veřejnosti z řad cyklistů. V neposlední řadě se této 
slavnostní chvíle zúčastnil i patron cyklostezky, Michal Jančařík.
Cyklostezka CT3 jako jedna z hlavních os mezinárodní cyklistické dopravy ve střední Evropě figuruje 
v koncepcích ČR a SRN, ale i spolkové země Bavorsko či Plzeňského a Středočeského kraje. Všechny 
regiony, kudy již hotové úseky procházejí, ji ale realizovaly jen jako dopravní značení vedoucí po silnicích. 
Mikroregion Radbuza se s využitím podpory Plzeňského kraje se snaží vybudovat samostatnou cyklostezku 
s vyloučením aut. Chybět by neměla ani odpočívadla, koše, informační systém a další vybavení. Stezka bude 
kromě cyklistů k dispozici i bruslařům, maminkám s kočárky a dalším. Upravený terén vedle poslouží
vyznavačům pohledu na svět z koňského hřbetu. Trasa cyklostezky je navržena tak, aby co nejvíc kopírovala 
tok řeky Radbuzy. To ji činí fyzicky nenáročnou a zároveň uklidňující a velmi atraktivní.
Stejné lavičky vytvořené z prefabrikovaných dílců budoucí cyklostezky můžete nalézt i na dalších třech místech 
Mikroregionu Radbuza a to v Chotěšově, Stodu a Holýšově.
Bližší informace o chystané cyklostezce najdete na webových stránkách http://www.cyklostezka-ppr.cz.

Z osazování netradiční lavičky v Dobřanech

Ze semináře „Veřejné zakázky“ Ze semináře „Veřejné zakázky“

Místopředseda MAS s patronem cyklostezky
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Dotazníkové šetření mezi obyvateli – opakovaná prosba o spolupráci

MAS se prezentovala na akcích v regionu

V rámci projektu „Získávání dovedností“ sdružením 
MAS Radbuza, podpořeného z Programu rozvoje 
venkova, se naše MAS prezentovala na dvou 
kulturních akcích v regionu. Tou první byla akce 
Letní slavnost na Křížovém vrchu, která se konala 
dne 5.7.2013. Druhou akcí, které se účastnil 
manažer MAS, byla akce Dožínky na zámku v 
Rochlově, která se konala 31.8.2013.
Na obou těchto akcích byli zástupcem MAS 
informováni návštěvníci o činnosti a fungování MAS 
Radbuza a zároveň žádáni o spolupráci při získávání
podkladů pro tvorbu strategie území formou vyplnění
krátkého dotazníku.
Osloveny tak byly desítky návštěvníků a od mnohých 
z nich byl následně získán vyplněný dotazník.  

MAS Radbuza, o.s.,

nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

http://www.mas-radbuza.cz

Tel.: 602 405 576, 725 830 833

Vážení přátelé,
přesto, že jsme o spolupráci s dotazníkovým šetřením žádali starosty všech obcí v zájmovém území MAS, 
máme stále velmi nízký počet respondentů. Abychom mohli data z dotazníkového šetření použít a byla 
statisticky věrohodná, je třeba získat ještě řádově stovky vyplněných dotazníků.
Jak už jsme psali, je toto dotazníkové šetření důležitým podkladem pro tvorbu Integrované strategie území, a tak 
je nám trochu líto, že z dosud odevzdaných dotazníků (byť jsou anonymní), lze vysledovat, že ani všichni 
členové Valné hromady nevyplnili tento dotazník za svoji osobu, jelikož z některých obcí nemáme dosud ani 
jeden vyplněný dotazník.
Budeme ještě jednou žádat o spolupráci starosty obcí a zkusíme i cestu přes školy, pokud by se nám ani tak 
nepodařilo získat dostatek vyplněných dotazníků, vyšleme tazatele - brigádníka přímo do ulic jednotlivých obcí.
Proto vás všechny ještě jednou žádáme o vyplnění dotazníku, jehož elektronická verze je na adrese 
https://docs.google.com/forms/d/1O8-t9XO5RaPfy3HT4S_A_fUJJZZNd2MLodDIyIf7x68/viewform a jehož
vyplnění vám nezabere víc než 5 minut vašeho času. Prosím, šiřte tuto prosbu i mezi vaše známé a příbuzné, 
kteří nejsou v našem mailing listu a nedostávají tak pravidelně elektronickou verzi Zpravodaje MAS Radbuza.

Tyto informační akce jsou pro MAS velmi 
důležité, neboť stále mnoho obyvatel z území
MAS Radbuza nemá povědomí o existenci naší
MAS nebo o fungování metody LEADER a 
MASek v ČR obecně.
Jsme velice rádi, že jsme mohli v některých 
obcích a při některých akcích konaných v letní
sezoně šířit informace o naší MAS a dostali se, 
ve spolupráci s obcí nebo organizátory akce, do 
povědomí místních.

Z akce Dožínky na zámku v Rochlově

Z akce Letní slavnost na Křížovém vrchu

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.


