
                                                              

 

Zápis z komunitního plánování k MA21 

Téma komunitního plánování: „Prorozvojové aktivity regionu MAS při Královská stezka o.p.s.“ 

- Jednotlivé oblasti: 

o Životní prostředí 

o Kultura a sport 

o Vzdělávání 

o Udržitelný rozvoj regionu 

Termín akce: 18. 8. 2015 od 13:00 hodin 

Místo konání akce: Městský úřad Habry 

Zúčastnění na akci: Gustav Charouzek, Karolína Ortová, Jaroslava Dvořáková, Martin Sedlák, Petr 

Bárta, Lucie Růžičková, Luděk Kovařík, Aneta Prchalová, Petr Pipek, Jaroslav Kroufek, Luděk Šíma, 

Eliška Zdražilová, David Šimánek, Martin Kovář, Marcela Klusáčková, Eva Lehká, Petra Rajterová, 

Kamil Michal, Stanislav Šulc, Jakub Růžička, Martina Tuhá, Ivona Majerová, Bohuslav Mazánek, 

Pavlína Nermutová, Pavla Sedláčková, Pavel Víšek, Jan Fikar, Marie Prchalová, Lucie Chaloupková 

Zapisovatel: Lucie Růžičková 

Ověřovatel 1: Martin Sedlák 

Ověřovatel 2: Karolína Ortová 

Komunitní projednávání začalo úvodním slovem ředitele Královské stezky o.p.s. – pana Gustava 

Charouzka. Přivítal přítomné a seznámil je s oblastmi, o kterých se bude v rámci setkání jednat (viz 

výše). Po úvodním vystoupení ředitele společnosti přivítal přítomné i odpovědný politik MA21 – pan 

Martin Sedlák.  

Po zahájení byl zúčastněným představen projekt MA21 realizovaný Královskou stezkou o.p.s. včetně 

hlavních aktivit a výstupů. Poté byla dána přitomným možnost rozpoutat diskusi, vedenou o určených 

tématech rozvoje území MAS. Zúčastnění začali hovořit o problematice a v diskusi pokračovali cca 1 

hodinu. Z jejich diskuse vyplývaly následující stěžejní body: 

- Je třeba více chránit životní prostředí a vrátit do krajiny více původních prvků, včetně obnovy 

remízků v polích apod. 



- Je třeba rozvíjet a podporovat kulturní a společenské akce v regionu (viz například 

gastronomický festival, regionální farmářské trhy), samozřejmostí jsou vlastní aktivity 

jednotlivých obcí a měst v regionu 

- Vzdělávání je ve fázi rozvoje, který je třeba podporovat a zajišťovat jeho další inovativnost – 

přechod od frontální výuky pedagogů k interaktivní, přenos dobré praxe ze zahraničí, 

podpora nadaných žáků a speciální přístup k handicapovaným žákům 

- V rámci udržitelného rozvoje regionu je třeba dále aktivně vyhledávat finanční i materiální 

prostředky a nespoléhat se pouze na vize vypsaných dotačních titulů, připojit i vlastní míru 

aktivity a zkoušet další zdroje (sponzory, podporu podniků…) 

Z komunitního projednání vyplynuly i úkoly, za které budou částečně zodpovědni jednotlivý účastníci. 

Na dalším setkání bude toto plnění a informace dále sehnané k tématice projednávány. 

Komunitní projednávání vedené k Místní agendě 21 v rámci projektu MAS Královská stezka o.p.s. bylo 

zakončeno v 15:30 s vidinou dalšího organizovaného setkání po cca půl roce.  

 

 


