
                                                                  MAS Rozkvět, z.s.                                         IČ: 26658691  

                                                                  Školní 124,  38402 Lhenice                               www.masrozkvet.cz 

Tisková zpráva:  

V Pištíně úspěšně proběhlo 1. Fórum Zdravé MAS Rozkvět  

V úterý 14.4.2015 uspořádala MAS Rozkvět jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM)  své první oficiální 

Fórum – setkání obyvatel obcí mikroregionu Chelčicko-Lhenického a Svazku obcí Blata. Cílem setkání byla společná 

diskuze nad tématy, které potřebuje region místní akční skupiny (MAS) řešit.  

Fórum proběhlo v Pištíně a můžeme říct, že v sále spolkového domu Na Dolánku to bzučelo jako ve včelíně – setkání 

se zúčastnilo 75 občanů všeho věku.  

Úvodem přítomné přivítali společně s moderátorkou ing. Martou Krejčíčkovou, koordinátorkou Zdravé MAS Rozkvět 

také ing. Marie Kabátová, politička Zdravé MAS Rozkvět a starostka městysu Lhenice, a pan Jaroslav Havel, starosta 

Zdravé obce Pištín. 

Dále se řízení akce ujal pan ing. Petr Švec, ředitel kanceláře NSZM, když přítomným odprezentoval základní 

informace o činnosti Národní sítě Zdravých měst ČR a především procesní informace k průběhu fóra. 

Účastníci dále pracovali ve skupinách u 8 tematických stolů: 1) Místní ekonomika a podnikání – Zaměstnanost 

v místě; 2) Životní prostředí – Krajina, příroda, prostředí …pro život; 3) Sociální prostředí – Sociální služby na dosah; 

4) Zdravý životní styl – Zdraví obyvatel; 5) Místní tradice – Kultura; 6) Vzdělávání a výchova; 7) Venkov a zemědělství; 

8) Stůl mladých. 

Díky pestrému složení účastníků, kterými byli především zástupci řady spolků působících v regionu MAS Rozkvět, 

byly diskuze u jednotlivých stolů velmi živé. Účastníci fóra neměli zábrany současně se zapojovat do komunikace 

témat i u jiných pracovních stolů, formulacích a hlasování o jejich prioritách. Díky facilitátorovi mělo fórum spád a 

nevytvářely se nějaké zbytečné prodlevy, na jednotlivé aktivity fóra měli účastníci přiměřený čas. Po cca 45minutové 

práci jednotlivých tematických stolů odprezentovali garanti jednotlivých stolů průběh a výsledky jednání na 

konkrétní téma. 

Nejčetnější návrhy za jednotlivé stoly se pak staly předmětem hlasování – účastníci vybrali celkem 10 

nejdůležitějších otázek, kterými by se měla MAS v následujícím období zabývat. Jsou mezi nimi Obnova 

vodohospodářské infrastruktury – protipovodňová opatření, kanalizace; Financování místních spolků; Podpora SDH 

(sporty, mládež, kulturní akce) a JSDHO (vybavení, technika); Podpora terénních sociálních služeb (stacionář pro 

seniory, podpora služeb v domácím prostředí); Zachování místních tradic; Venkovní posilovny pro mládež, seniory i 

hřiště pro děti; Motivační program – třídění odpadů; Úprava školní výukové přírodní zahrady ZŠ Lhenice pro 

zpřístupnění veřejnosti; Vyšší podpora drobným podnikatelům prostřednictvím OP 2014-2020 (administrace 

prostřednictvím MAS); Více kluboven na vesnicích – tento návrh předložili účastníci Stolu mladých. 

 

Moderátorka závěrem informovala o dalších navazujících aktivitách Fóra Zdravé MAS – ověřovací anketě a také 

souběžném Fóru Zdravé MAS pro obyvatele obcí regionu MAS na Lipensku, které proběhne za týden, tedy v úterý 

21.4.2015 v Horní Plané.  

Účastníci poděkovali za výborné vedení akce ing. Švecovi potleskem. S pozdravem a přáním „ tak za rok znovu na 

shledanou“ bylo oficiální jednání prvního Fóra Zdravé MAS Rozkvět zakončeno. 
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Kontakt  na organizátora akce: 

Ing. Marta Krejčíčková 

Koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět 

Tel.: 773 187 564 

e-mail: krejcickova@masrozkvet.cz  
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