
                                                                  MAS Rozkvět, z.s.                                         IČ: 26658691  

                                                                  Školní 124,  38402 Lhenice                               www.masrozkvet.cz 

Tisková zpráva:  

V Horní Plané úspěšně proběhla II. fáze 1. Fóra Zdravé MAS Rozkvět  

V úterý 21.4.2015 uspořádala MAS Rozkvět jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM)  druhou část svého 

prvního oficiálního Fóra – setkání obyvatel obcí Lipenska. Cílem setkání byla společná diskuze nad tématy, která 

potřebuje region místní akční skupiny (MAS) řešit.  

Fórum proběhlo v Kulturním a informačním centru v Horní Plané, našeho setkání se zúčastnilo 33 občanů především 

z Horní Plané, Vyššího Brodu, Černé v Pošumaví a Frymburku. 

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

také Bc. Jiří Hůlka, starosta Města Horní Planá. Koordinátorka krátce informovala přítomné o I. fázi 1. Fóra Zdravé 

MAS Rozkvět, které proběhlo před týdnem v Pištíně – na této akci se u shodných tématických stolů setkalo celkem 

75 obyvatel z Chelčicko-Lhenického mikroregionu a svazku obcí Blata. 

Dále se řízení akce ujala paní Marta Vencovská, facilitátorka NSZM a přítomným odprezentovala 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. 

Byť by se mohlo zdát, že setkání v Horní Plané bylo komornější než předchozí fórum v Pištíně, diskuze u jednotlivých 

stolů velmi živé a účastníci plně využili svého práva rotovat po celém sále a také navrhovat a podpořit hlasem 

konkrétní návrhy u jednotlivých stolů. Složitější situaci měl jen garant u Stolu mladých, který byl na svou práci sám. 

Po cca 35minutové práci u tematických stolů odprezentovali garanti jednotlivých stolů výsledky jednání na konkrétní 

témata, často s doprovodným komentářem, který byl  ku prospěchu věci. 

Nejčetnější návrhy za jednotlivé stoly se pak staly předmětem hlasování – účastníci vybrali celkem 9 nejdůležitějších 

otázek, kterými by se měla MAS v následujícím období zabývat. Jsou mezi nimi Nedostatek lékařů; Nadřazenost 

aplikace zákonů na ochranu životního prostředí nad zákony umožňující rozvoj života obyvatel obcí; Podpora 

výjezdových jednotek dobrovolných hasičů měst a obcí; Získání financí na kulturní akce – soukromá osoba+ obec, 

technické vybavení, honoráře, stan …; Podpora regionální produkce;  Podpora dobrovolných spolků, které se podílejí 

na životě obcí a prací s mládeží; Sportoviště pro veřejnost – nedostatek hřišť, propojení a dobudování cyklostezek, 

mále košů na odpadky; Zlepšit podporu místních pěstitelů a farmářů – farmářské trhy, odpuštění poplatků; Podpořit 

děti ze sociálně slabých rodin tak, aby dosáhly odborného vzdělání (vyučení). 

 

Moderátorka závěrem informovala o dalších navazujících aktivitách Fóra Zdravé MAS – ověřovací anketě, kde budou 

spojeny návrhy z obou částí Fóra Zdravé MAS Rozkvět a nabídnuty k hlasování veřejnosti, a zařazení všech 

podnětů, které byly na fóru vzneseny do práce v rámci přípravy Strategie 2014+ MAS Rozkvět. 

Velký dík za plodný průběh fóra určitě patří  facilitátorce akce paní Martě Vencovské, podpoře KIC Horní Planá i 

výborné organizaci ze strany pracovnic MAS, a především všem občanům Lipenska, kteří věnovali úterní podvečer 

účasti na Fóru Zdravé MAS Rozkvět. 
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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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