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TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Češnovicích proběhlo Fórum Zdravé MAS Rozkvět  

V podvečer 14. března 2018 se v Češnovické hospodě setkalo téměř sedm desítek obyvatel z obcí 

zájmového území MAS Rozkvět na veřejném fóru, na kterém se měli možnost vyjádřit k otázkám, 

které je enormně zajímají. Diskuze probíhaly na řadu témat: EKONOMIKA – DOPRAVA - ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ – SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ – KOMUNITA – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – ZDRAVÍ – MÍSTNÍ TRADICE 

– SPOLKY - KULTURA – VZDĚLÁVÁNÍ, současně byly k dispozici 2 samostatné stoly: STŮL MLADÝCH a 

STŮL SENIORŮ.  

Na aktivitách u jednotlivých stolů bylo znát, že řada účastníků absolvovala již předchozí ročníky fóra, i 

proto mělo setkání pořádný drajf a v sále to bzučelo jako ve včelínu, všeobecné hemžení pak 

vystřídala prezentace dílčích výsledků dle témat a především hlasování o prioritách. 

Doprovodný program zajišťoval Chelčický domov sv. Linharta, poskytovatel terénních a ambulantních 

sociálních služeb, účastníci akce využili této příležitosti především k osobním rozhovorům 

s ředitelkou, která všechny přítomné také pozvala na jarní eventy v přírodní zahradě domova a 

návštěvu akcí pořádaných nejen v Chelčicích. 

Na základě hlasování se mezi TOP10 nejdůležitější témata Fóra Zdravé MAS Rozkvět 2018, která 

budou v příštím měsíci potvrzena ještě veřejnou anketou, zařadila například potřeba vybavení 

jednotek JSDHO, zlepšení osvětlení autobusových zastávek a přechodů pro chodce, zlepšení dopravní 

obslužnosti především ve večerních hodinách a o víkendech, dořešení obchvatu obce Češnovice, 

instalovat v obci falešného policistu se svítící plácačkou, oprava multifunkčního hřiště, zlepšit svoz 

popelnic a prodloužit svoz bioodpadu. Objevily se také potřeby zajištění dostupnosti terénní 

pečovatelské služby, rozšiřovat v regionu poskytování sociální služby (sociální rehabilitace) pro lidi 

s chronickými duševními handicapy a psychickými zátěžemi, zpracovat komunitního plán sociálních 

služeb v regionu MAS Rozkvět na úrovni MAS nebo mikroregionů, včetně studie poptávky 

jednotlivých obcí po sociálních službách, nebo náměty na pořádání zájezdů a organizace kulturních 

návštěv. 

Ověřovací anketa bude probíhat v příštích 2-3 týdnech prostřednictvím webových stránek MAS 

Rozkvět. Hledáme 10 priorit – už víme, jaké jsou….souhlasíte s nimi? Díky ověřovací anketě mají 

všichni obyvatelé zájmového území MAS Rozkvět možnost vyjádřit se k potřebnosti uvedených 

návrhů. 

Na www.masrozkvet.cz také najdete vyhodnocení plnění výstupů z předchozího veřejného Fóra 

Zdravé MAS Rozkvět, které proběhlo v roce 2016. 
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