
 

* Podepsaný účastník souhlasí a potvrzuje svým podpisem, že jeho osobní údaje uvedené na této prezenční listině budou zveřejněny 
na webu MAS Vyhlídky, z.s., popř. poskytnuty ŘO. Souhlasí a potvrzuje, že pořízená fotodokumentace bude zveřejněna na webu 
MAS Vyhlídky, sociálních sítích, popř. jí bude využito v tištěných materiálech. 

 

 

277 34 Nebužely 92 IČ26676184 
 

 Přihláška ke členství 
 

Fyzické osoby* 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ  

R.Č.  

BYDLIŠTĚ  

MAIL  

TELEFON  

ZÁJMOVÁ SKUPINA  

POZNÁMKA  

 

Právnické osoby* 
NÁZEV  

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE  

IČ  

SÍDLO  

MAIL  

TELEFON  

WWW  

ZÁJMOVÁ SKUPINA  

OBEC UVEDE JMÉNO OSOBY 
POVĚŘENÉ K ZASTUPOVÁNÍ 

VE SPOLKU 

 

POZNÁMKA  

 
Zájemce o členství uvede podle převažujícího předmětu činnosti, působení či 
produktu jednu zájmovou skupinu. Výčet zájmových skupin je uveden v příloze č. 1 
této přihlášky, každý uchazeč se hlásí pouze k jedné zájmové skupině. 

 
 

Zájemce o členství prohlašuje, že se seznámil se stanovami a dalšími dokumenty 
spolku, a souhlasí s nimi. V přihlášce uvádí pravdivé a úplné údaje. 

 
 
 

 
Datum Podpis 



 

* Podepsaný účastník souhlasí a potvrzuje svým podpisem, že jeho osobní údaje uvedené na této prezenční listině budou zveřejněny 
na webu MAS Vyhlídky, z.s., popř. poskytnuty ŘO. Souhlasí a potvrzuje, že pořízená fotodokumentace bude zveřejněna na webu 
MAS Vyhlídky, sociálních sítích, popř. jí bude využito v tištěných materiálech. 

 

Příloha č. 1 přihlášky ke členství 
 

 

 LIDÉ 

PŘEHLED A SPECIFIKACE ZÁJMOVÝCH SKUPIN 

 

Základem jakéhokoliv dění na jakémkoliv území jsou lidé. Pokud má mít místní akční skupina šanci na 
naplnění své vize musí zásadní důraz klást na rozvoj lidských zdrojů a péči o ně. Úspěšný region 
může být pouze ten, ve kterém je věnována zvýšená pozornost individuálním potřebám lidí, kteří v 
daném území žijí. Mezi nejdůležitější potřeby zcela jistě patří péče o stav těla (tedy zdravotní péče) a 
péče o stav ducha (tedy výchova, vzdělání a sociální péče). Důraz na individuální potřeby však musí 
být vhodně kombinován s důrazem na soudržnost komunity, tj. na budování a upevňování sociálních 
vztahů uvnitř komunity. 

 

 PRÁCE A VOLNÝ ČAS 
 

Jedním ze základních kamenů spokojeného a kvalitního života lidí v jakémkoliv území či lokalitě je 
dostupnost a kvalita pracovních příležitostí, tedy možností seberealizace na jedné straně a zdroje 
příjmů na straně druhé. Pracovní příležitosti však nevznikají samy od sebe. Jejich vznik je vždy spojen 
s aktivitou, neboli s podnikavostí. Je to vlastnost, která nejen jedince, ale pokud jsou vytvořeny vhodné 
podmínky tak i celé území může posouvat dopředu. Podnikavost nemusí vždy znamenat podnikání, 
ale právě podnikatelé jsou těmi, kteří přispívají nejvíce k prosperitě území, k vytváření a udržování 
pracovních příležitostí a tedy i ke kvalitnímu zázemí pro život svůj a svých zaměstnanců. 

 

OBEC 
 

Obec je třeba chápat jako zázemí pro život. Čím je toto zázemí kvalitnější, tím je i život lidí 
spokojenější. Kvalita zázemí je především spojována s kvalitou vlastního bydlení a kvalitou služeb, 
které toto bydlení zajišťují. Nicméně důležitou vlastností, která spoluvytváří kvalitní zázemí pro život je 
bezpečnost. Tam, kde se lidé cítí v bezpečí, tam mohou plně využívat a rozvíjet svůj vlastní lidský a 
odborný potenciál a dávat jej k dispozici nejen pro sebe sama a své rodiny, ale rovněž pro rozvoj 
komunity, ve které žijí. Bezpečnost je spojována především s problematikou ochrany osob a jejich 
majetku na jedné straně a bezpečnou dopravou na straně druhé. 

 
 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Zájmová skupina, která je součástí mozaiky kvalitního zázemí pro život je tvořena životním prostředím 
v daném území. Stav životního prostředí ovlivňuje do značné míry spokojenost obyvatel se životem v 
daném území a rozvoj jejich kulturně – sociální identity. Současně však vytváří podmínky, díky kterým 
se zvyšuje atraktivita území pro nové obyvatele nebo pro dočasné návštěvníky území. 

 

 KULTURNÍ DĚDICTVÍ 
 

Zájmová skupina je zaměřena na kulturní a přírodní dědictví regionu, které je třeba nejen zachovávat 
a chránit, ale rovněž šetrně využívat pro aktivity vedoucí k socio-ekonomické stabilitě a prosperitě. 
Dědictví je to, co přejímáme od minulých generací, uchováváme to a rozvíjíme a následně předáváme 
generacím novým. Jde o bohatství, se kterým může území disponovat, ale které nesmí spotřebovat. 
Kulturní a přírodní dědictví je v každém území základem pro rozvoj cestovního ruchu, tedy 
ekonomického odvětví, které je významným zdrojem pracovních příležitostí a příjmů obyvatel. Na 
druhé straně je však i důležitým základem pro posilování kulturně sociální identity obyvatel a tedy 
zdravého patriotismu a hrdosti z příslušenství k danému území. 


