
 

 
 
 
 
 

Vážená paní, vážený pane, 

v souvislosti s přípravou nové strategie rozvoje území našeho regionu pro období 2014 až 

2020 si Vás dovolujeme pozvat na jednání tematicky zaměřených pracovních skupin, která 

budou probíhat během října tohoto roku – viz přehled dále.  

Předmětem těchto setkání bude definování hlavních priorit a cílů pro období 2014-2020 

v konkrétních tematických oblastech a navržení opatření, která by měla k naplnění těchto 

cílů vést.  

Setkání jsou určena pro starosty obcí, zástupce kulturních, vzdělávacích, sociálních, 

zdravotních aj. organizací, zemědělské i nezemědělské podnikatele, zástupce spolků i 

angažované občany se zájmem a povědomí o konkrétních oblastech života v našem regionu.  

Budete-li mít zájem o zapojení do některé z těchto skupin, potvrďte nám prosím svoji účast 

– pro první dvě setkání nejlépe do konce tohoto pracovního týdne (tj. do pátku 4. 10.), pro 

další pak vždy alespoň týden před konkrétním termínem Vámi zvoleného jednání, a to na 

tel.: 723 074 105 (kontaktní osoba – Lucie Hlavinková) nebo na e-mailu: 

lucie.hlavinkova@viarustica.cz. Počet účastníků jednotlivých pracovních skupin je omezen, 

přihlaste se proto, prosím, co nejdříve. Potvrzení účasti na jednání je závazné, nebudete-li 

se moci zúčastnit v termínu, na který jste se přihlásili, oznamte prosím tuto skutečnost co 

nejdříve na výše uvedené kontakty.  

Vzhledem k rozlehlosti řešeného území bude každé téma projednáváno na dvou místech – tj. 

pro každé jednotlivé téma budou stanoveny dvě pracovní skupiny. V případě zájmu o více 

témat se můžete přihlásit i do několika různých pracovních skupin. 

Témata, termíny a místa konání schůzek pracovních skupin: 

1. Hospodaření v krajině (zemědělství, lesnictví, péče o přírodu a krajinu, péče o chráněná 

území, myslivost, včelařství, rybářství …) 

 Úterý 8. 10. 2013, od 17.00 hod.: Lukavec, Pokusná stanice Lukavec, Pražská 283 – 

směrem na Bezděkov 

 Pátek 11. 10. 2013, od 17.00 hod.: Černovice, Klubovna Mysliveckého sdružení 

Obora Černovice, Soběslavská ulice – za mostem doleva 

2. Technické zázemí a životní prostředí v obcích (technická infrastruktura – voda, 

kanalizace, energie, odpady, komunikace, územní plánování …) 

 Čtvrtek 10. 10. 2013, od 17.00 hod.: Hořepník, Obecní úřad Hořepník – zasedací 

místnost, nám. Prof. Bechyně 79 

 Čtvrtek 17. 10. 2013, od 17.00 hod.: Častrov, Obecní úřad Častrov – zasedací 

místnost, Častrov 105 

mailto:lucie.hlavinkova@viarustica.cz


3. Podmínky pro vzdělávání a sociální začlenění, prevence sociálně-patologických jevů, 

vzdělávací, sociální a zdravotní služby 

 Pondělí 14. 10. 2013, od 17.00 hod.: Pacov, NZDM Spirála, nám. Svobody 2 

 Středa 23. 10. 2013, od 17.00 hod.: Kamenice nad Lipou, Městský úřad Kamenice 

nad Lipou, zasedací místnost č. 1 (přízemí MěÚ), nám. Čsl. armády 52 

4. Kulturní dědictví, kulturní, sportovní, volnočasové a spolkové činnosti a zázemí pro 

obyvatele i návštěvníky, vč. doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

 Pondělí 21. 10. 2013, od 17.00 hod.: Počátky, Kulturní zařízení města Počátky, 

klubovna č. 2, Palackého nám. 7 

 Čtvrtek 24. 10. 2013, od 17.00 hod.: Pacov, Zámek – zámecký sál, nám. Svobody 1 

5. Služby a podnikání v obcích - obchody, řemesla, dopravní obslužnost, poštovní aj. služby  

 Středa 16. 10. 2013, od 17.00 hod.: Pacov, Zámek – zámecký sál, nám. Svobody 1 

 Úterý 22. 10. 2013, od 17.00 hod.: Bohdalín, Obecní úřad – zasedací místnost, 

Bohdalín 83 

Víte-li o někom ve Vašem okolí, kdo by mohl mít zájem o účast v některé z pracovních 

skupin, informujte jej prosím, aby nás mohl co nejdříve kontaktovat.  

V příloze zasíláme souhrny SWOT analýz z dosud proběhlých veřejných plánování, které 

budou jedním z podkladů pro práci jednotlivých tematických skupin. Vaše připomínky 

k SWOT analýzám a Vaše projektové záměry pro období 2014-2020 můžete zasílat na 

uvedené kontakty. 

 

Na spolupráci se těší a hezký den přejí 
 
pracovníci MAS Via rustica o.s. 
 
 
Via rustica o.s. 
Sídlo: Nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 
Kancelář: Španovského 319, 395 01 Pacov 
Tel.: 723 074 105 
E-mail: lucie.hlavinkova@viarustica.cz 
Http://www.viarustica.cz 
 

 

 

 

Jednání jsou součástí projektu Zavádění MA 21 do MAS Via rustica realizovaného s podporou 

Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu 

naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. 
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