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DEN ZEMĚ 2015 v regionu Zdravé MAS Rozkvět 
 
 
Ukliďme Lhenice  
Také se Vám nelíbí poházené odpadky v našem okolí? Dobrovolníci ze Lhenic- přihlašte 
se na celonárodní akci "Ukliďme Česko". Městys Lhenice se připojil k této  bohulibé  akci 
"Ukliďme Česko" ve spolupráci s místní ZŠ a MAS Rozkvět. A tak se bude  dne 17.4. 
2015 uklízet nejen v okolí školy. Chtěli bychom  uklidit okolí křížové cesty a kaple v Brabcích 
a také zlikvidovat začínající černé skládky. Více informací o akci "Ukliďme Česko" se dozvíte 
na stránkách http://www.uklidmecesko.cz 
Úklidový den u nás proběhne v pátek 17.4. od 10:00 hod a bude trvat zhruba do 18:00 hod. 
podle účasti. Bližší informace o akci získáte na Úřadě městyse Lhenice a MAS Rozkvět 
(kancelar@masrozkvet.cz). 
 
Jarní bylinky – přednáška v Horní Plané 
Setkání 21.4.2015 v Městské knihovně - Náměstí 8, Horní Planá. Další pokračování besedy 

o léčivých bylinách s PharmDr. Ivanou Haldovou. 

20. 4. - 24. 4.  - Týden oslav Dne Země v MŠ Hořice na Šumavě  
Sluníčka, která zahřejí i v aprílovém počasí …a mnoho dalšího chystají děti z Mateřské školy 
pro návštěvníky výtvarné výstavy. Více na www.zshoricenasumave.cz. MŠ a ZŠ Hořice na 
Šumavě spolupracuje – nejen při této akci - s obcí Hořice na Šumavě a MAS Rozkvět. 
 
Chelčický domov sv. Linharta otevírá svou přírodní zahradu – symbolicky opět při 
příležitosti Dne Země. „Dvoufázová akce“ 22.4.2015 je určena dopoledne  pro děti z místní 
MŠ, jejich prarodiče – místní seniory - a uživatele sociálně terapeutické dílny domova; 
odpoledne je určeno pro širokou veřejnost. Účastníky čekají tvořivá stanoviště a 
přírodovědné soutěže pro malé i velké a především vytváření prostorových objektů z proutí a 
dalších venkovních dekorací pod vedením profesionální aranžérky Zdeny Gebrové.  
Akci pořádají společně Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Zdravá MAS Rozkvět,z.s. a 
Zdravá Obce Chelčice. Akce je zařazena do integračního projektu EVVO. Plakát akce 
uveden samostatně jako pozvánka na kampaň Zdravé MAS Rozkvět. 
 
Na Den Země spouštíme nové turistické výletní navigace – hry „ Vyšebrodský 
všudybýlek“ a e-verzi „Hornoplánského Everestu“.  Těmito soutěžemi chceme dále 
popularizovat pro návštěvníky jednotlivé zajímavé lokality regionu MAS Rozkvět a 
podporovat pěší turistiku v regionu. Více informací na www.masrozkvet.cz , kde je také ke 
stažení zdarma aplikace Mobilní průvodce. 
Na sobotu 25.4.2015 je pak naplánován MAS Rozkvět ve spolupráci s Městem Vyšší Brod 
pěší výlet na česko-rakouskou hranici, podrobnosti na www.lineckastezka.cz . 
 
Zdravá Obec Pištín připravuje v rámci „Dne Země“ naučný výlet za poznáním - v 
sobotu dne 25. dubna 2015. Navštívíme: skládku a třídící linku odpadů firmy Rumpold 
ve Vodňanech a Rybářské muzeum na Střední Rybářské škole ve Vodňanech 
 Odjezd z Pištína a z Češnovic v dopoledních hodinách (čas bude upřesněn zájemcům 
v dostatečném předstihu). Výlet bude zakončen odpoledním opékáním buřtů. Zájemci, 
nahlašte se osobně nebo emailem (pistin@pistin.cz) na OÚ Pištín nebo MAS Rozkvět 
(kancelar@masrozkvet.cz). 
 
Nová fotosoutěž ROZKVETLÝ ROZKVĚT 2015 – více na www.masrozkvet.cz.  
  

…. a to  je jen výběr z akcí, které jsme si nachystali u nás na Rozkvětu … 
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