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Zápis z workshopu  

Aktualizace SCLLD pro programové období 2021 – 2027 MAS Region Kunětické hory, 
konaného dne 12.10.2020 od 16:00 v Sezemicích, Malá zasedací místnost MěÚ Sezemice 

 
Přítomní: viz příloha č. 1 - prezenční listina       
 

Úvod 

Moderátor workshopu: Kristýna Holečková 
Zapisovatel zápisu: Kristýna Holečková 
 
Moderátorka přivítala přítomné a seznámila je s programem a účelem workshopu, čímž je prioritně sběr rozvojových potřeb a 
potenciálu území MAS Region Kunětické hory (dále jen „MAS RKH“). Výstupy z tohoto workshopu budou zapracovány do 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS RKH na programové období 21-27 společně s dalšími výstupy 
získanými komunitním způsobem. Následně moderátorka vyzvala přítomné, ať se vzájemně krátce představí.  
 

Aktuální informace k programovému období 2021 - 2027 

Po představení přítomné seznámila s aktuálními informacemi k programovému období 2021 – 2027, které se týkají rozšíření 
území MAS, standardizace a přípravy SCLLD 21-27 a jednotlivých OP (OP ŽP, IROP 2021-2027, SZP, OP TAK, OPZ+), 
kde se zaměřila na očekávané podpořitelné aktivity v PO 21-27.  
 

Diskuze k rozvojovým potřebám a potenciálu území působnosti MAS 

Moderátorka jako podklad k diskuzi všem rozdala v bodech zpracovanou analýzu problémů a potřeb ze SCLLD pro PO 14-
20 a upozornila je, že se jedná pouze o pomocný materiál pro nastartování diskuze a mohou uvádět nové problémy, potřeby 
či potenciál území RKH, nebo negovat předloženou analýzu. Podmínkou nových bodů však je, že se musí jednat o 
skutečnosti, které má MAS RKH potenciál svou činností naplnit, ovlivnit. Účastníci před začátkem diskuze dostali za úkol 
promyslet si, jaké jsou dle nich potřeby či reálný potenciál území, kterými by přispěli do diskuze. Následně se přítomní 
domluvili, že každý řekne postupně své navrhované potřeby a potenciál území, ke kterým ostatní mohou diskutovat, rozvíjet 
je. 
J. Lejhanec uvedl, že v území je řada brownfieldů, které potřebují revitalizovat, čímž by se mohla podpořit řada aktivit a 
činností podnikatelů. Konkrétně brownfield na Hrádku potřebuje kanalizaci odpadních vod, soukromou čističku. V území je 
problém s parkováním. Také si všímá poškozování ŽP nezřízenou rekreací. Přestože populace v území roste, pro obyvatele 
není vytvářen dostatek aktivit jako např. akce pro děti, volnočasové aktivity. S tím souvisí i chybějící či zastaralá sportoviště 
a dětská hřiště, která by mohla sloužit jako zázemí pro akce pro děti a volnočasové aktivity. V území je nedostatečná síť 
cyklostezek. J. Lejhanec by taktéž ocenil větší a efektivnější propagaci turistického ruchu a větší informovanost k němu. 
J. Pařízková uvedla, že rozhodně souhlasí s nedostatkem parkovacích míst a nedostatečnou sítí cyklostezek, doplnila by ještě, 
že v území je špatný stav komunikací III. třídy. U propagace turistického ruchu rovněž souhlasí, že je nedostatečná, chybí 
informace. Nevidí velkou podporu regionální produkce, která v podstatě není vidět. Osobně by viděla řešení např. v podpoře 
regionálního značení a balíčcích produktů, vytvoření spolupráce aktérů turistického ruchu. Všichni přítomní se shodli, že 
balíčky produktů by bylo efektivní řešení. L. Uncajtik dodal, že pokud by spolu podnikatelé více spolupracovali, došlo by 
k vzájemné podpoře produktů, nikoliv nutně k podpoře potenciální konkurence.  
J. Pařízková pokračovala, že si všímá konfliktů mezi starousedlíky a novými občany, kterých přibývá. Řešením by mohla být 
větší spolupráce, zapojení občanů do společných volnočasových a dalších aktivit. Zároveň si všímá, že ubývá obyvatel 
v produktivním věku, vidí potřebu v podpoře služeb pro důchodce, např. rozvoz obědů. Dále pozoruje nárust počtu 
dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Z hlediska zaměstnanosti také vidí problém u lidí bez praxe, kteří jsou obtížně 
zaměstnatelní. Obává se ekonomické recese a následného ohrožení služeb v obcích. Sama s důsledky covid-19 bojuje a 
uvědomuje si potřeby inovací ve službách.  
L. Uncajtik uvedl, že území má velký nevyužitý potenciál aktivní a šetrné turistiky, sám to vnímá hlavně ve vodáctví. Také je 
potřeba podpořit služby turistického ruchu včetně návazných. Potenciál by, kromě dříve uváděné spolupráce mezi podnikateli 
na produktových balíčcích, pomohlo rozvinout spojování lidí, kteří se turistickému ruchu věnují, vyvolat u nich diskuzi, 
spolupráci, protože problém také vidí ve velké roztříštěnosti informačních zdrojů a relevantních subjektů zabývajících se 
turistickým ruchem. Také je nutné zvýšit propagaci turistického ruchu reklamou, sociálními sítěmi. Pro podporu turistického 
ruchu je také potřeba zlepšit stav komunikací III. třídy. Obává se negativního dopadu možné ekonomické recese na tuto 
oblast ekonomiky. 
J. Pořízková k potřebám a potenciálu území doplnila, že v obci Moravany by uvítala rekonstrukci vodojemu, který je 
v katastrofálním stavu, satelity stahují vodu ze studen. Také je nedostatek financí v péči o zvěř, v území nejsou 
v dostatečném množství např. krmítka pro zvěř, posedy. 
 

Náměty, připomínky, dotazy k aktualizaci SCLLD 

Moderátorka poděkovala přítomným za příspěvky do diskuze a vyzvala je, zda nemají také nějaké náměty, připomínky či 
dotazy k průběhu aktualizace SCLLD, resp. tvorby dokumentu SCLLD pro PO 21-27.  
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Další dotazy k tématu nebyly podány. 
Moderátorka ještě jednou připomněla jakými dalšími způsoby je možné se do tvorby strategického dokumentu zapojit a 
zrekapitulovala plánovaný harmonogram činností MAS do konce roku 2020 a v roce 2021. 
 

Závěr 

Moderátorka všem přítomným poděkovala za příkladnou spolupráci a ukončila workshop.  
 
  
Přílohy: 
Prezenční listina 
 
 
Dne: 12.10.2020 
Zapsala: K. Holečková 
 
 
       


